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IRODALOM
GEOMORFOLüGIA ALAPVET KÉRDÉSÉI.
MapKOB: OcHOBBbie npoöJieMw reoMopcpojiornH.

Markov: A

A szerz

hat fejezetl>en foglalkozük a geomorfologia legfontosabb kérdéseivel.
fejezetben a geomorfologia tudományának fejldését ismerteti, különválasztva a külföldi és az orosz tudomány fejldését. A második fejezetben a föld
alakjával foglalkozik. Majd az izosztázia és a kontinenseket kialakító folyamatok
tárgyalása következik. A harmadik fejezet részletesen tárgyalja a felszín formakinézését kialakító küls erket. A negyedik fejezet a felszíni formák kialakulásának során lismerleti a felszíni formák korának megállapításait. Az ötödik fejezetben
a Szovjetunió geomorfologiai kérdéseivel foglalkozik. Ismerteti a geomorfologia
szerepét a szovjet nyersanyagkutatásokban és egyéb felhasználási területeit. Az utolsó
fejezet Davis és Penk módszertanát vizsgálja.
végén az idevágó szakirodalom
igen
felsorolását találjuk.

Az els

m

b

A

SZOV.7ET

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOGEOKÉMIAI L.ARORÁTüRIUMANÁK
MUNKAI.
Moszkva, 1944. (270

oldal.)

A kiadvány Vinogradov: A tengeri szervezetek vegyi összetétele. (11. rész.)
Tpyflbi öHoreoxHMHqecKOH JiaöopaiopHH aKaaeMHH nayK CCCP. MocKBa — 1944.
A tengeri szervezetek vázrészeinek ásványi összetételének ismertetése után a
gerinctelen tengeri szervezetek kémiai összetételével, az egyes rendszertani csoportok
szerint foglalkozik, majd a halak vegyi felépítéséi tárgyalja. Az egyes elemek résztvételét a szer\’ezetben külön-külön ismerteti. Végül az elemzésekbl adódó következtetéseket a rendí^ertani csoportok szerint ismerteti. .\z utolsó fejezetben röviden
foglalkozik a tengeri szervezetek vegyi ö.sszetételében beállott változásokkal a földtani korok folyamán. A könyv végén lnibliografiai felsorolás következik 4.3 oldalon
át, ahol az idevágó szakirodalom páratlan tömegét sorolja fel.

AZ ELMÉLETI GEOFIZIKAI INTÉZET MUNKAI.
\

szovjet

Tudományos .Akadémia

Tpyflbi HHCTHTyra

kiadása. (100 oldal.)

TeopeTmecKOH reo^HSHKH aKa.neMHH

MocKBa— JleHHHrpaA

najTC

CCCP.

1947.

intézet jelen kiadványa öt szerz tudományos értekezését tartalmazza.
Ljusztik a nehézségi anomáliák különböz kiszámítási mód'i/.ereinek földtani
értelmezésével foglalkozik. Különö.sen részletesen tárgyalja az izosztatikus redukciók
kérdését.
.Az

Beloiinow

idiomorf redözések kialakulásának

feltételeit

ismerteti.

Konov

a Volga-vidék paleo-hidrogeologiájával foglalkozik, kapcsolatlm állítva
a beállott változásokat a földkéreg ingadozásaival.
Kirillovo. a gj’ürödések folyamataival foglalkozik. Vizsgálja az anyagok mozgását és elváltozását a folj'ainatok következtében.
Sneonon a hasonlóság elméletének felhasználását ismertelii a földtani jelen-

ségek vizsgálatánál.

Furmnn: FÖLDTANI SZERKESZTÉ.SEK A FÜR.VSOK ADATAI AL.XPJAN.
Baku Leningrád. 1948. (196 oldal.)
H. íl. tPypMan: Peo.TOrHqecKHe nocxpoenHH no aaHHbiM öypeHHH.
.A szerz három részre osztva tárgyalja a problémát. Az els részben a fúró-

—

lyukak

valóságos

helyzetének

meghatározására

szolgáló

módszereket

tárgyalja.
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s

RészletescMi foglalkozik a fúrósok dgörbiilésével
annak kiértókelésóre szolgáló
eljárásokkal. A második részben néhány alapvelö bánya-geometriai feladat
megoldásával foglalkozik, fúrási adafok alapján. Így pl. a rétegek helyzetének meghatározása, a rétegvastagság megállapítása és az evvel kapcsolatos vetítési módvetítési

szerek. .V harmadik részben a fúrási adatok föltllani kiértékeléséi ismerteti. Klöször
a földtani szelvények megszcrkoszlését tárgyalja, majd a szerkezeti térképek össze-

Végül különböz lömbszelvények
módjával foglalkozik.

állítását.

és

sztereogrammok megszerkeszlésének

Jekctiiis:

und I’onl von Soceni Illánál). Nem. Inst. Geol. Román, vol V, 1944.
Hatalmas monográfiában tárgyalja Jekelius a híres szocsáni (bánáti) lelhely
szarmala és pontusi faunáját. Megerosítii, hogy díszkordánsan települ a szarmatikmnra a .,ponliikum“ (alsópannónikum). .Akadnak a pontusi rétegekben olyan molluszkák maradványai is, amelyek a szarmatikumban és a pontikumban egyaránt
éltek, valamint vannak másodlagosan a pontusi üledékbe átmosódott, sz*armata
csiga- és kagyló-héjak is,
de „álmenetd’' rétegek és átmeneti jelleg fauna a
szamiatikum és politikum közt nincsen. Ilyen ,yátmenct‘‘ bizonyítására hibásan
.Sarmat

—

idézték régebben ismételten a szocst'ini elfordulást.

m;

160 oldal ((juart) szöveg mellett 65 remek táblát tartalmaz e
100 ismert
148 új fajt és változatot, valamint 6 új genust (Tnmisia, Politioana, Socertia,
Carasia, Moesda, Prophyllicardium) és egy új subgenust (Replidacna) ír le. Egy fajról néha tucatjával adja a fényképeket, lehetleg különböz fejlettség példányokról is. Régi fajok némelyikénél az ábrák mulat,iák a variabiliüíst ds; az új fajok
változékony.ságát kevésbé látjuk, jóllehet ezek némelyüké is óriási példányszámokban fordul el. A'ariációs mérés és staldsztika nem készült. Magyarországi szarmata
és alsópannóniai kord faunák határozásánál e
nélkülözhetetlen.
és

m

Strausz László.
riilmhe. Hermán,
Vol.

I-

romiéi:
1.

DANA’S SYSTEM OF MINEROLOGY.

N'ew York, 1946. (834 oldal.)

James Dwigbt Dana 1837-bén megjelent The system of mineralogy cím
munkája az ásványtani irodalomban páratlan sikert aratott, 1868-ban már az ötödik
kiadás került könyvpiacra. A hatodik kiadást 1892-ben a .szerz fia, Edward
Salisbury Dana bocsátotta közre, de már 1898-ban újra kellett nyomatni. E munka
a világ minden részén elterjedt, minden mineralogus használta és végül már minden
közelebbi megjelölés nélkül; a Dana néven emlegették.
Az ásványtan fejldése ,az új adatok, új ásványok, új felfogások és új eredmények Szinte megkövetelték a Dana korszer átdolgozását, ami hatalmas munkát
jelenteit. .A nagy feladat megoldása Ch. Palacké, a
Harward-egyetem tanárának
érdeme, aki H. Hermán és C. Frondel közremködésével 1944-ben megjelentette az
új Danát, ami rövidesen elfogyott és már 1946-ban második nyomást kellett kiadni.
-Az említett szerzkön kívül számtalan szakember vett részt a munkában. Az eredmény: az új Dana els kötete, az elemek, szulfidok, szulfosók és oxidok ásványtanait foglalja magába és 834 oldalra terjed. Az 1898. évi Dana-kiadás csak egy kötet
114 -F 87 oldal).
volt 1134 oldal terjedelemben három Appendix-szel (75
A Dana kiadásának szükségességét fentebb érintettük. Palacké pedig a követ-

kezkben

jelölte meg: Üj ásványrendszer felállítása kristálykémiai alapon, az ásványfajok rendszerének számozása, az alaktani elemek revíziója a kristályszerkezet
alapján, az új kristályalakok közlése, a kristályszerkezeti adatok (elemi cella,, tércíoport, stb.) felvétele, a fajsúly megállapítása új megfigyelések alapján, az átnemlátszó (opak) ásványok optikai sajátságai, új kémiai elemzések adatai és az összetételt helyesen kdfe'ez kémiai képletek, az irodalom bvítése, transformációs kép-

letek,

ritka alakok közlése.

E

széles

kör

feladatnak

megvalósításálxil

következett a

Dana

terjedelmé-

nek lényeges megnövekedése. .Az els kötetet követni fogja az elkészületben lev
második, ami a haloidokaf. karbonátokat, szulfátokat, bórátokat, foszfátokat.
9*
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arzenálokat,

sll).

lo{ílalja

maííaban

és

végül a liarina<lik kötet

laiialjnazza iiiajö a

szilikálokal.

Az els kötet J)evezelésk.éut 8ó oldalon, la fejezetben iárgyalja azokiil az
elveket, jiielyeken a könyv felépül és az általános ásványtan alapvet fogalmait.
88 808. oldalak a rendszertani részt ölelik fel.
80Í1
881. oldalon a részletf's,

—

—

a szinonimákat is magábanfoglaló tárgymulató lalálbaló.
Az általános bevezet rész a rendszerezés elvét, az alaklani sajal.ságok,
lüntgen-adatok (elemi cella mérete, tércsoport, sl-b.), babiliis, fiziikai és optikai
tulajdonságok, kémiai sajátságok, elfordulás átalakulási termékek, pseudomorfozák, összenövések, mesterséges elállítás, az ásvány nevének eredete, a ^onatkozó
irodalom, szinonimák, és a használt rövidítések ismertetését foglalja magában.
E fejezetek közül röviden a következkre kell utalnom.
•\z újabb Dana-rendszer kristálykémiai alapon épül fel. .\ vezérelv a jiositiv
negatív ion, kation és anion rádiuszának bányadosa. az ll.\ Hy viszony és a
koordinációs szám. E tényezk figyelembevételével az els ktel nyolc ásványosztályt tárgyal: 1. termés-elemek, 2. .S'zulfidok, 3. szulfosók, 4. egyszer oxidok,
1
urán-, tórinm- és cirkon-oxidok. (>. bidroxidok, 7. összetett oxidok, 8 koluin-

és

,

:

.

hium, tantál és titán összetett oxidjai.
A rendszerben mintjen ásvány számor kapott. .\ számozás lényegélzen a
könyvtári decimális rendszert követi. Az els kél szám a kristály-kémiai típus a
harmadik a vezér-ásvány, a negyedik a csoportba tartozó ásvány száma. Például
261 galenil csoport. 2611 galenii, 2612 claustalit, 2613 altait. 2614 alabandit. 2615
cddhaiinil. Vagy az .\aX típusban 41 .Vi-X-típas, 411 ku])rit, 412 víz.
Az alaklani ívsz behatóan ismerteti az elemi cella és a tércsoiiorl tárgyalás
sóban követett elvet. ,\z egyes ásványok lércsoportjának jelölésélxMi a ncrnuuin
.Vagruin-féle
jelölési
módot követik, de az általános részben a nekik megfelel
.Sc/iön//íí>.s'-téle jeleket is' iközlik.
A kristályosztályok elnevezése Gioth szerint törlineáris
ténik, de az 1937-ben ajánlott /foj/cr.s-féle módosítással. Az elemeket a
tengelyaránnyal, a b c és a ])oláris aránnyal, i)«:qo'.ro adják meg.
szögadatokat a ?
és y értékkel fejezik ki. Az elemek és szgadalok számításánál Gohlsclimidt, Palache, Peacock és Wolfc eljárását alkalmazzák. Az egyes rendszerek
geomelriai-kristálylani tárgyalásakor a
stereografikus és gnoinonikus projekciói
egyaránt használják, az utóbbit inkább az amerikai irodalomban szokásos módon.
,\ számításokhoz
110 képletet és 12 táblázatot közölnek.
Az általános rész többi fejezete inkább csak a könyvben követelt rendszerezési eljárások magyarázala.

—

:

:

A rendszertani rész a fent részletezeti elvek szerint épül fel. Talán nem
érdektelen az eljárást legaláiib egy példával megvilágítani. A 261 galenit-csoport
izoinetrikus hexoktaéderes. Izomorf tagjai
2611 galenil, 2612 claustalit, 2613 altait,
2614 alabandit, 2615 oldliamlt: ezek összetét.ele, rácsállandója és fajsúlya. Ezeket
adatoikat követi a galenit leírása. .V galenil összetétele és különböz nevei
I*linius-tó\ (Kr. e. 77) kezdve a
A'err-féle ü— galenitig
Kristályrendszere,
(1935).
osztálya, tércsoiiortja, gyakoribb alakjai. Elemi cella tulajdonságai. Habitusa. Ikerképzdés. Siklatás. Hasadás. Kemény.ség. Fajsúly, Olvadáspont, Szin és fény,
Fényátbocsálókéiiesség. Heflexióképesség. Kémiai sajátságok. Elfordulás: európai
és részletesebben az amerikai lelhelyek. Átalakulás, pszeudomorfozák. Mesterséges
elállítás. Név eredete. Irodalom; ebben a ritka alakok felsorolása és a nem sza!)ályos rendszer ásványoknál az elemek és kristálvalakok esetleges transfonnációja
mind gi ometriai, mind szerkezeti vonatkozásban.
ICbbl az egyetlen jiéldából'
kiviláglik a szerzk gondossága és figyelme, mellyel az. adatokat összeállították.
A könyv kiválóságát dicsérni felesleges! Korszer fejldését biztosították
szerzi. .V könyv önmagáért beszél. Kiállítása elsrend.
jKqiíron kiváló
;

—

Kitn

tipográfiával készült.
Egy ilyen nagy vállalkozásnál

betök. Ezek azonban

minket elssorban

a

természetes, hogy

hibák és hiányok felisinera szempontból

nem súlyosak és nem félrevezetk. Tibbl
magyar vonatkozások érdekelnek. Es itt ismét

azzal a

nagyon

de szinte ki'])nszlíthatallaii hibával lalálkoznnk, anri minden magyar
vonatkozású idegen nyelv munkában megtalálható: a magyar nevek helytelen
írásmódja. Ha a különböz népi'k igen változatos írásmódjára ífraneia, cseb.
.sajnálatos,

138
spanyol, slh.) az idi't>en iiyi-lvii munkák szerzi ;>on(l()t ror<lílaiiak, jofíf^al elvárható
mefíkövotellvel ez a magyar nevekre is. Az új Dana-han a magyar lelhelyek legnagyohh része vagy német néven vagy helytelenül szerepelnek (.Scheinnitz, Offenhánya. Felsbánya, slh.). Tgyanez tapasztalliató a szoniélyneveknél is, de szerencsére nem oly nagy mértékben (Kotvs Lorand). .Az irodalmi összeállításból hiányzik a Természetrajzi Füzetek és .Vnnales Mus. Nalion Hiing.; igaz, hogy a régebbi
kiadásoikban sem volt meg. Fppen így hiányoznak Ackner, Koch Antal, Tóth M.
régúonális niiinkái. Feltn, hogy Zcpharovicli
Min. Lexicon-nak c.sak két kötetéi
tinliUk. Meglep továbbá, hogy a sohal'arzikit kimaradt a kötetbl. F hibákat részletesen összeállítva közöltem Pnlachc professorral. Ismerve az
gondosságát, meggyzdésem szerint e hibákat a kvetkez kötetekl>en javítanii és i)ótolni fogja. Ne
felejtsük el, hogy olyan hatalmas adathalmaz feldolgozása, amilyent az új Dana
k-adása megkívánt, el sem képzelhet hiba nélkül!
Ismételten örömünknek kell kifejezést adni, hogy az új Dana megjelent é's
ízzel az ásványtan tudományának nagy szolgálatot tett.

é-s

Tokodif ÍMitzló
(iiiiniaraens:

UM NOVO .MINFK.AL DA FAMÍLIA
ANALS DA ACADEMIA BRA.SILIERA DE CIENCIA.S.

CALOGERSII'A,

TANTALOS.

DO.S

—

Rio de .laneiro. 16. 19A4. (255

—

^260.)

új ásvány a hatszges rendszerbe tartozik. Kristályalakjai (0001), (lOlOl,
tengelyarányt nem közöl. Habitusa
(1120); o tonnákra szerz szögadatokat és
prjzmás. Keménység: 0,5 7. Fajsúl5’: 7,10 7,20. Hasad a bázis szerint. Törése
egyenetlen. Színtelen, l^gyoptikai tengely, negatív. Kettstörés: 0,042. Összetétele;
o-Al20s.2Ta205. Ia?löhelye: Giz, Equador város mellett Brazília Rio Grande do Norte
államában. Tantálatokat és berillt tartalmazó pegmatilban található. Elnevezése
.loao Pandia Galogcras (1870
I9S5) tiszteletére.
-Az

—

—

—

Tokoclii László
Poitijh,

NEW PHOSH.ATE MINERAL.
ANALS DA ACADEMIA BRASILIERA DE CIENCIAS.

Hemterson: BR.ASILIAN ITE, A

—

Rio de .laneiro.

17.

1945.

—

13

14.

Szerzk elzetes jelentésben

számolnak Ix; az új ásványról. .A braziliauii
prizmás kristályokban jelenik meg, melyek hossza a 13 em-t is eléri. .Az egybajlású rendszerben kristályosodik; kristályformákat szerzk nem közöltek. Kemény
sége 5,2. Fajsúlya 3,0. (010) szerint jól hasad. Törése kagylós. .Színe sárgászöld
00 70'’. a =1,598, /4
átlátszó. Optikailag pozitív. 2V
1,017. Össze1,605,
tétele: Na20.3.Al203.2P2Ög.4H-.>0. Lelhelye: Arassuai környékén (Mina.b állam) talál-

= —

=

ható fenaikit-csillám pegmatil; kísér ásványai
Elnevezése Brazília után

álhit,

zöld

7=

tnrmalin és muszkovit.

Tokodfi László

CHAMBER’S .MINERALOGICAL
AV.

&

R.

DK'.TIO.VARY.
Cbambers. Ltd. London and Edinburgit.

kristály- és ásványtani .szakki fejezé.'*'
ásvány szines rajzát tünteti fel.
könnyen érthet. .A lénj'eget helyesen emeli kii.
lexikonszer szövegrész általában tartalmilag helyes; egyes elírások azonban el.A

könyv 47 oldalon röviden közel 1400

és ásványt ismertet. 40 táblán 425
.A .szövegrész rövid, világos,
.V

fordulnak,

])1.

„alsonit. Whiiterit.“,

,

essonile.

.A

variety of Hessonite.‘‘

táblák a könyvnek lényeges részei. Már régi törekvés; az ásványoa nyoimlakat eredeti színében nyomtatásban visszaadni. E feladat megoldása
lechniika mai fejlettségi fokán
sem .sikerült. .A 40 tábla szines ásványrajzai egy
lépéssel elbbre jutottak. Bven találunk igen jól .sikerült, ;,.szính“ ásványrajzokat
(kén, realgár, pirít,
fluorit, kvarc,
acbat, jáspis,
malac.hil.
aragonit,
azurit,
ortoklász, berill, cianit, tnrmalin, staurolit, muszkovit); ezek nagy mértékben eme.A

szines

—

lik a

könyv

értékéi.

—

134
helyes szövegrész, mind a jól sikerült színes ásványra jzok
könyv használaliát és az ásványok tanulmányozását. A könyv
házonyílja, hogy
els kiadása 1945-iben, újahh kiadása 1948-ban

röviíJ
Mind
elnyösen segítik el
íi

voltát

sikerült
jelent

és
a

meg.
Örvendetes lenne, ha hasonló könyveeske magyar nyelveTi

megjelenhetne.

is

Tohodt] László

Shrock: SEQUENtil-:

l.\

LAYEREl) ROCK.S.

{A study ot l'eatures and structures iiseful fór deternijining top and boltmn oi order’
and tabular rock bodies.) McGraw-Hill Book Co, Inc.
of succession in bedded

New York. 1948. 507 oldal, 397 szövegközti áltra.
Évtizedes adatgyjtés eredményét adja jól átgondolt és áttekinllieto csoportosításban ez a rendkívül tanulságos kézikönyv. Rétegek egj'másrarakodásána'k
minden elképzelhet vonását, jelenmég vulkáni és metamorí kzetekben is
definíciójával, a jelenségek
ségét nionografiiku.san tárgyalja a fogalmak pontos
magyrázatával, igen világos ábrák szemléltetésével.
Az egymásrarétegezödés általános szabályainak (üledékképzdési ritmusok,
diszkordanciák, vulkáni jelenségek) általános vázolása után a jelenségek gazdag
változatosságát mutatja be példákon. Üledékes kzetekkel három fejezet foglalkozik. A kzettani-szöveli-ásvánijtani léteyzdés érdekes jelenségei az endosztraiikus breccsák. a ritmikusan váltakozó és ciklusonként felfelé fokozatosan finomodó
szemcsenagyság (graded bedding), évgyürüs iiledékelc varved sediments). A rétegek
fels és (dsó felíiletének (dakulása tárgyköiBöl a szél- és tengerokozla hulhVin-

—

—

•

I

barázdák, parti kimosási formák, parti buborékjáratok (pipe-rock), es és jéges
formaváltozalai érdekesek.
képzd üledék felszínére került vagy
hullott idegen tárgyak benyoinatai és környezetük alakulása, fagyjelen.ségek, éllények járatai és lábnyomai, száradásii repedések és felleveledzés nyomai, kivájtlijratöltöd mélyedé.sek (sconr and fill slruclures) analízise mind az egykori felszín megállapítására alkalmas és az üledékképzödés köriilményeil tisztázza. Az üledékek bels szerkezeti formái között a keresztrétegzések változatai, az üledékképkitöltés
a különféle
zödés közben fellépett tektonikus deformációk jelenségei,
geodák, állattelepek és kövülethéjak elhelyezkedésének szabályszerségei kerülnek
bemutatásra.
A vulkáni kzeteknél a kihlési felületek formái, összetétele, zárványai, hólyalepeliképzdménvek között
gok és üregek elhelyezkedése, szerkezete felszínjelzö.
a hamurétegek, iszapbombák és iszapárak riznek meg az egykori leiszínre jellemz tonnákat.
Az „öröklött szerkezetek*' Jiiegjelcnési formáit termál és dinamo-nielamorio
zis különböz fokain és redözödés, összetörés különböz fázisain érdekes példákon
mutatja be, melyek sok esetben .járultak hozzá a nagytektonika helyes értchne/éséhez Ipl. Dalradia'n-palák Skóciában).

nyomok gazdag

.V

kimerít
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munka) irodalomjegyzéik

a kötet

nagy

értéke.

Pnntó Gábor

re

Deposits (.V Sym|)osiuin arranged hy a
Structurcd Geoloyg of Canudian
tiommittee of the Geology Division Canadian Institute ol Mining and Metallurgyl
6 melléklet. Montreal 1948.
948 oldal, 364 szövegközti ábra
Intézel
A Kanadai Bányászati és Kohászati Intézet ötvenéves juhileuinara az
bányageológusokal
földtani .szakosztálya szimpóziumot állílott össze az amerikai
napjainkban leginkább foglalkoztató ])roblémakörnek, az érctelepek keletkezésének
1.1! cikszerkezeti adottságni (structural control) illusztrálásara. 120 szerz tollából

+

ket tartalmaz a kötet.
A Newhouse összeállításában megjeleni

.

..

.

szimpóziumot,
Structural (.untról
mely az lígyesült .\lhiinok ércelfordulásainak példáit mutatja he, igen jól egészíti
adallömegel tarki ez a kanadai viszonyokat kimeríten tárgyaló kötet. Az óriá.si
talmazó kötet, melv a legváltozato.sabb teleptani típusoknak a legkülönhözbh tekbeosztonikai formáktól függését nnitat.ja be közel 200 ércelfordnláson, regionális
tása miatt nehezen áttekinthet.
,,

185
Az els fejezel nagyobb területegységeket tárgyaló cikkei általánosabb érdeküek és a szerkezeti összefüggéseket is nagyvonalúbban nintatják. A három fejezetben tárgyalt (Korclillerák, Prekainbri i>ajzs, Api>alach) egyes bányák vagy bányakerületek szerkezeti leírása igen érdekes példákat nyiijt arra, hogy liquidniagmatikus-peginatit-hidrotermáli.s ércesedések lokalizációjánál regionális méretekben és
a szerkezeti viszonyoknak
érceloszlásánál
egészen mikroszkópos méretekig
kimutatható befolyása van. Töréses szerkezettel gyakoribb és közvetlenebb az összcíüggés, de számos példa van gyrt formákkal kapcsolatban megjelen, fleg tömzsvilágos szerkezeti képet nynjtó térképek, szelvények és tömbszerü ércesedésre is.

—

—

szelvények alapján az ércesedés eltti és utáni mozgásoik élesen szétválaszthatók.
A kötet ni ozaik-j el legébl következik, hogy a rengeteg példát rendszerbe nem
foglalja és a fleg gyakorlati szakemberek által nyújtott leírások sem mennek túl
a tények megállaiiílásán. Kzetek különböz áleresztöképcsségének a szerkezettel
Panfó Gábor.
l>árosuló hatására is alig van utalás.

Weutherhead
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kzettani kutatás

nélkülözhetetlen

oldal.

segédeszköze

a

mikroszkopi vékony-

c-sdszolat.

Az ügyesen összeállított kis munka a vékonycsiszolat-készítés aprólékos és
nagy gondos'ságot kívánó minden mozzanatát ismerteti. A közetpéldányról való levágás és lepattintástól kezdve, a felragasztás, a csiszolás különböz fokozatain át'
a csiszolat végleges lezárásáig végzend mveletek leínisa és fénvképekkel történ
szemléltetése útján vezeti az olvasót feladatának megoldásához. Mimi a tzeredés,
és átalakult kzetek vékonycsiszolalainak készítésében igyekszik
vezérfonalat nyújtani. Különösen az üledékes kzetek különbözfcleségeiböl
olyelállítható készítményeknél követend csiszolási módszereket írja
kor nehezen
le. \ kövületek vékonycsiszolatainak készítésekor alkalmazott eljái'ásokat behatóan

mind az üledékes

—

—

ismerteti.

A szokásos csiszolóanyagokon kívül részletesen foglalkozik a. nagykemény„norbld“, Norton-féle borkarbid (B^Cl tulajdonságával és alkalmazásával.
Rövid összefoglalásban tárgyalja a különböz szeparációs eljárásokat (bromofonnos, mágneses, stb. elkülönítés).
A könyvecske utolsó fejezete a vékonycsiszolatok fényképezé.sével, a mikro-

ség

módszerekkel foglalkozik.
kis munkája mindenkinek, aki a kzetcsiszolatok készítésével
óhajt foglalkozni, ha.sznos útmutatásokkal szolgál, melyeket követve
de fleg

fotografiai

\V eatherheml

türelem és gj'akorlat révén

—

—

a vékonycsiszolatok

készítése elsajálíth.ató.

Tokod
Jardetzky:
Denkschritften

d.
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László.
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Maliiéin. Klasse. Bd. 108. 1948.

kontinensek kialakulásának Weyener szerinti magyarázata a lények egy
szerségének a szuggesztív hatásával nagyon sok kutató képzeletét megfogta. De az
.\

elmélet nagy nehézségeikbe ütközött, amikor a mozgásokat létrehozó erk eredete
került eltérbe. Az eddig számításba vehet erk mind jelentékteleneknek mondhatók. Szerz a kontinensek keletkezésének, valamint a lánchegységek kialakulásá-

nak egeszen

magyarázatát adja. .\bból a tapasztalatból indul ki, hogy a Napon
meg a Saturnuson is) az egyenlíti zónák szögsebessége nagyobb,
mint a pólusok felé es övéké s ennek alapján felteszi, hogy ugyanez a Föld esetében is fennállott. Eleinte ez a szélességi övék szerinti szögseliességeloszlás meg
akad.ilyozta a szárazulattömbök kialakulását, mindaddig, míg a kivált szilárd anj'agok kivastagodása folytán a sebes.ségkülönbségekbl fellép feszültségek már nem
voltak elegendek a kialakult tömb szétmorzsolására. Természetesen a vastagságnak megfelelen a tömbök terjedelme olyan kellett legyen, hogy a fellép feszültségek eredje is kisebb volt egy határfeszüt.ségnél. Így a földtani megfigyelésnek
megfelelen, egymástól függetlenül kialakultak a kontinenseik si magjai, majd ezek
az spajzsok a karbon idszakra egyetlen egésszé torlódtak össze, kialakítván a
(ile

a

új
Jujiiteren

VM)
Wegener-l'ék* Pangeál. De a Pangeára az üvek szeriiil vállozó szögselwsségek halasa
olj'an húzó, Hl. nyomó és részben nyírófeszültségeket eredinényezell, hogy ezek a
henne fellép feszültségek túllépték a kzetek szakító, nyíró, Hl. nyoinósziiárd.ságál
mélyebben pedig a folyási határt, úgyhogy ennek következtében szétvált az amerikai
kí'nlinens és létrejött a többi kontinensek mai nagybani széttagollsága.
Ha alkalmas sebességelosztást fogadunk el az egyes s/jélességi vekre, akkor az
elméleti meggondolásokból is adódik az észak- és délamerikai kontinens kialakulása.
De hogy a kontinensek Wegener szerinti széltagoltsága következménye lehel a
magma övék szerint változó szögsebességgel való forgásának, arra nézve a szerz
modelkísérleteket végzett. A modellben' az egyes övekei egymással i)árhiizamosan
futó és egymással érintkez lécek kéj)vi'Sellék. Ezeket vállo.zó álmérjü orsóra csavarodó fonálsereg húzta úgy, hogy az egyenlíti részek nagyobb sebességgel, az ettl
szimmetrikusan fekv övék ])edig iuíikÍ kisebb ést^ kisebb sebességgel mozogtak a
fonalak egyenletes felcsavarodása alatt. A lécek fölé vékony szurok alapot kent fel,
amely a kontinensekkel közvetlenül érintkez magmát volt hivatva képviselni. Erre
a szurokalapra gii)szbl képezte ki a lehetleg egyenletes vastagságú ,,pangea“-t.
Hogy a magma j)asztikus állapotának megfelel körülményeket állítson el a szn.'10
rí>kí)an, az egész szerkezetet egy 28
E° ki')rüli hmérsékleten tartott szekrényiie

—

helyezte.
A.-dolgozal c modellkísérleteinek 7 különb(')zö eredményéi mutatja be, amelyek
elgondolását igazolni látszanak. Egyik-másik kísérlet eredménye nemcisak a kontinensek számát és közelít alakját adja egészen jól vissza a ,.j)angea“ szétszakadása
után, de kiadódik még az „Azsia“ keleti sziédén lév szigetkoszorú is. Tapasztalaiig
szerint akkor alakulnak a valósághoz ki')zelebb a kísérletek eredményei, ha a gii>szböl alkotott ,,skonlinens“ az egyenlíthöz kéjiest nem fekszik egészen szimmetri-

kusan. De akkor is ez a helyzet adódott, ha az skonlinens magjait, az spajzsokal
csekély mértékben kivastagította.

karbon utáni hegységképzdés magyarázata ebbl a képbl a k(')vetk.-zképen atlódik: ,\z eredetileg egybenlév Pangea alatt az egyenlíti-öv fáján a magma
gyorsabban háladi mint maga ez az öskontinens, míg a kontinensnek a [jólusok
felé es szélei alall a kontinens haladt gyorsabban a magmánál. Ennek a következmény, az volt, hogy a Pangea nyugati szélének k(')zei)c táján, ez felel meg .\merika
l'gyanez t(')rtént a Pangea
nyugati egyenlíti Iájának, láncliegységbe torlódott fel.
Ugyancsak a magma zonális seln-sségszélének északi és déli részén.
keleti
viszonyai következtében a szétszakadás folylán az amerikai kontinens északi része
aZ é)ranuitaló járásával ellent'tes, mig a déli része azzal egyez elfordulé) mozgást
az így fiHlép vízszintes nyomóerk halásaképen lélrevolt kénytelen végezni s
löftek a Kordillerák és az .Didók. Az afrikai kontinens ugyancsak az óramutató
járásával egyez elfordulást végzett. Ennek lelt következménye az európai és elöázsiai hegységképzdés aljii fázisa, míg ugyanakkor az indiai félsziget az óramulató
járásával ellentétes irányú elfordulási volt kénytelen elszenvedni, mivel az egyenlíti
nagyobb sebesség magma ilyen erbehalásl liozott létre. Eblil a mozgsisbol szár-

erk hozták azután létre a Himalá,gil.
Elméletének alátámasztéisára becsülni |)ré)hálja a tcllép és a föld arculatát
kialakító erket s arra a megálapításra jut, hogy az általa f(")ltélelezelt erk, megfelel szögsebc.sségeloszlás mellett elegendk a jelenségek magyarázatára.
csaknem minden
Szerinte, ez az elképzelés, a többi elméletekkel szemben,
kialakulásával kaiicsolalban,
jelenségei meg Ind magyarázni a Eöld arculatának
tisztán a 'magmának a zónák szerinti sz(">gs(d)esség eloszlásábé)!.
mazó

vízszintes

E(j;ic<l

.Uee:
.V.
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—

782.
London. I'hird edilion 1947.
könyvét elssorban az egyetemi hallgaléjk részére

Plivsical ehemistry.

1

László.

írta,

azonban

használható. \ fizikai kémia egé^sz területét széles alajiokra helyezve, a legújabb eredménj'ek tekintetbevételével korszeren tárgsalja.
A könyv 20 fejezetre tagohVdik. A fizikai kémia alaptörvényeinek ismertetése
után az alom-szerkezetre vonatkozó megállaiiílásokat tárgyalja, mint a Dzikai és
nélkülözhetetlen' alapot.
általában a fizikai-kémiai jelenségek magyarázatánál
E tárgykörhöz szorosan illeszkedik a vegyérték fogalmának minden részletre kitér-

kézikönyvnek

is

Vól
jedö 6s az újabb fellbgásnak inegtflelö feldolgozása. Az elzek alapján a különböz halniazállapolú leslek fizikokéiniájával foglalkozik, gázok, folyadékok és szilárd te.stek sajálsiigaúl írva le.
Nagyon helyesen azonban nem szilárd testekrl,
hanem kristályos állapotról szól, mert mai ismereteink szerint az amorf testek
mezomorf állapota tulajdonképiien bizonyos mértékben rendezetlen kristályos elrendezdésnek felel meg. K fejezellH' iktatja be a röntgenometria fizikai-kémiai
vonatkozásait, .4tténe a fizikokémiai folyamatok kinetikájára és az egyensúlyi
állapot ismertetésére, majd a fázis-trvémy beható tárgyalására, könyvének anyagát az oldatok és folyadékok rendszeres feldolgozásával folytatja. Kisebb terjedelemben, jó összefoglalásban a sav, bázis és só fizikai-kémiáját dolgozza fel.
A termokémiai és a kémiai reakcióik áttekintése után a kolloidkémia alapismeretéit tekinti át.
katalízis gondos feldolgozását a fotokémia
nagyon fontos
fejezete követi, majd az egyszer molekulák szerkezetének ismertetése.
könyvet a
legfontosabb számadatok tábbizata zárja.
.V tárgyalt anyagot összefoglalja, 'kérdésekben is fe.ldogozza és a legfontosabb
legújabb irodalmat is közli.
.V. J.
e e könyve könnyen érthet. Tárgyalási 'módja világos. .ló és célszer
ábrák könnyítik meg a fogalmak tisztázó<lását. Mee a fizikokémia hatalmas területe felett bizlo.san uralkodik, az újabb eredménv'oket gondosan figyelembe vészi és
ügj'esen illeszti be a régen megalapozott ismeretek keretébe. -Az anyag feldolgozása
kitünen sikerült. \ könyv értékérl ömnaga beszél, de bizonyítja kiválóságát az
IS, hog\- els kiadása, 194 óta nemcsak a harmadik kiadást érte meg, de valójában
minden évben újabb, összesen 10 alkalommal újra kellett nyomtatni.
Tokodii Ltiszló.
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Cambridge. 1948.
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—

STRI CTURF ANALV.SÍ.S.

106.)

A kirstályszerkezclek fizikai és analitikai geometriai meghatározásakor a
szerkezetben szerepl elemi alkotórészek (atomok, ionok, molekulák (súlypontjának)
közép])ontjának helyzetét határozzuk meg és fejezzük ki az összetartozó koordinátákkal. E feladat megoldását akár Latue, akár Brngg értelmezése szerint végezhetjük. Megkapjuk az elemi cella nagy.ságát, a benne foglalt molekulák számát, a kristályos test szimmetriáját (tércsoportjál) és az alkolócészek térbeli helyzetét. Ezekhez
az eredményekhez annak a kísérleti eljárásnak a felhasztálásával jutunk, hogy a
röntgensugarak az atomok elektronhéjaiban lév elektronokon szóródnak. Az elelcIronok a rácspontok közti hézagok közötti térben helyezkednek el. Ha a kristályos
test elemi cellájának csak a fentebb vázolt adatait akarjuk megállapítani, akkor
a szóródás következtében létrejött interferenciák intenzitásának a strukturfaktor
tekintelbevételével végzett .számításával feladatunkat megoldottük. de nem tudunk
semmit sem arról, hogy az elektronok a rácspontok közti teret miképpen töltik ki.
tv. H. Brayg már 191.>-ben B. S. Epstein és P. Ehrenfest 1924-ben felvetette
az elektron-eloszlás, az elektron-srség meghatároz.sának lehetségét és fonlosságál. IV. L. Bnigy 1929-ben az interferenciákat Fourier-sorban ábrázolta. Az elhajlító
reszec.skék térbeli elrendezdését a reflexiók intenzitásából meghatározhatjuk. TV. H.
Bruyy, H. Dunne és B. J. Ilnoighurst számításai szerint az egyes rácspontok körül
az elektronok térbeli srsége olyan, mintha több kiilönböz rácsállandójú kritály
lenne egymásba helyezve.
reflexiót az elektronsrség létesíti, ez Fourier-sorokkal számítható és grafikusan ábrázolható.
grafikus képbl a rácspontok helyzete
rögzíthet, illetve a más eljárásokkal nyert ponthelyzettel azonosítható. .Az összetett

az egyszer rácsnak többszöröse, úgyszintén az elektronok száma is többszörös,
ténvezk a strklurafaktorban szerepelnek. .Az összetett rács valódi szerkezetét megkapjuk. ha minden összetev rács-srséget a tér mindtn pontjában összegezzük.
E mvelet a térbeli Fourier-analizis; végtelen trigonometrikus sorok kifejtése.

rác-s
I*

Háronj dhuenziós rácsban egy hkl-index rács-sík interferenciájának erös.sége egyene.sen arányos a hkl-számhármashoz tarozó strukturafaklor négyzetével.
,
egy
-A három dimenziós rács Fournier-analizise hosszú számításokat igényel;
kristályf elvétel kiszámítása egy évet is igénybe vesz. Ennek oka, hogy a szóróképesség eljelét minden reflexióra ismerni kell és miként Iá link, az intenzitások a

syóróképesség négyzetével arányt)sak, a gyük vagy pozitív
igen nagy nehézségen igyekszik javítani a Patterson-analizis

—

vagy negatív. Kzen az

— lényegében az

elbbi

módszerrel azonos
de nem a szóróképesség értékeit, hanem közvetlenül az intenzitásokat használja fel, akkor azonban csak a rácsban lév távolságokat és ezek
szögét határozhatjuk meg. Sok esetben csak az egy- vagy kétdimenziós rácsok
elektron-srségét sikerült megállapítani. A Fourier-analizis nemcsak a szervetlen
anyagok, ásványok, de a szerves vegyületek kristályszerkezetének meghatározására
as felhasználható és legtöbbször az utóbbi esetben fontossága jelentsebb.
Hooth könyve a Fourier-analiizist, matematikáját és fizikáját behatóan tárgyalja. Foglalkozik az eljárás módosításaival. Részletesen ismerteti azokat a készülékeket, számológépelvet és különböz más technikai berendezéseket, melyekkel az
elektron-srség megállapítása könnyebbé tehet, s mint ilyen, jól használható
összefoglalás.
Tokodíj László.
-S.

TolansLti.

MULTIPLF-RFAM INTFRFEROMETRY OF
O.xford.

194-8,

.SrRF.UilkS

AND

FII.MS.

(1—187.)

.Szer

különböz

interferencia-jelenségek tanulmányozására szolgáló módszei;eknek a
kutatási területeken elért újabb és a szerz .saját vizsgálatainak fontosabb

eredményeit ismerteti.
Részletesen foglalkozik az interferenciával. Egy sokszorosan visszavert fénynyaláb megfelel alkalmazásával sikerült a csiszolt felületek sajátságait pontosan
megismerni. Szerz különleges optikai eljárá.sa olyan részletekéi is feltárt, melyeket^
az elektromikroszkóp ú. n. „Shadow-cast“ módszerével sem lehetett eddig megismerni. A különleges eljárás könnyebb megértése céljából szerz a klasszikus optikai interferomelria rövid áttekintését adja. Ismerteti a Newton- és Fizeau-gyürükel,
Pc/ot-féle inlerferométert és behatóan tárgyalja az ezüstözés technikáját.
n F(ihr;i
behatóan foglalkozik a sokszorosan visszavert fénynj’aláhok segélyével létrehozott jelemségekkel és alkalmazásukkal a kémia, kristálytan, krislályfizika és
metallurgia területén. .Számos interferogrammol mutat be. Mineralogusok szempontjából különö.sen érdekesek a gipsz és kalcit hasadási lapjairól készült interferogrammok, továbbá azok a vizsgálatok, melyek a gyémántra és csillámra vonatkozn;ik, melyek megértését gazdag képanyag közlésével könnyíti meg.
(opak) .anyagok és fémek tanulmányozásából nyert ered•\z átnemlálszó

—

ményeket részletesen feldolgozza.
>

\z. interferometria ez újabb eredményei határozottan érdekldést keltenek és
területen végzend további vizsgálatokhoz Tolansky könyve jó útmutató.

Tokodíj László.

Hatcman:

EGONOMIG MlNERAL DEPOSITS. New

York, 1948.

egyetem tanárának ez a kitn könyve 1942-ben jelent meg .s ötödik
kiadása mutatja értékes voltát. Kitn átlekinUielséggel, világos, érthet fogalmazásban adja a hasznosítható ásvány-kzeílelepek teljes ismeretanyagát. Három f-

A

yale-i

részre oszlik. ,\z els rész a leleptan alapelveivel és az ásványtelepek keletkezési
módjaival, osztályozásával, kutatási módjaival és termelési viszonyaival foglalkozik.
.\ második
részben az érclelcpek, a harmadik részben a nemfémes telepek ismer-;
telését találjuk. Természetesen mindhárom részben az amerikai példák túlsúlyban
vannak, de ö.sszehasonlító áttekintést ad a Föld összes többi, föbl) elfordulásairól
IS. Nem kiimerítö adathalmaz, hanem igen kitn tankönyv, melynek korszer tárgyalási módja, megfelel kiegészítésekkel, ennek a tárgykörnek ill'honi lanitásában
is

'mintául vehet.

Loveriny T. S.:

v.

MINERALS

IN

WORLD

AFFAIRS. New York.

1944.

hasznosítható ásványos anyagok gazdaságpolitikai fárgyalása. Revezetjében érdekes áttekintést ad a népek sor.sál és a világpolitikát befolyásoló nyers-'
anyag-kérdésekrl, az ásványok szere])éröl az emberi mveldésben, világkereskedeíemben, és a haoi gazdálkodásban. Röviden tárgyalja a hasznosílhatóiág gazdasági elfeltételeit, majd az ásványos nyersanyagok fölhasználásának történeti fejl.\
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A második

adja.

tf'isét

vas

idszak eltt

az iparosodási

flését

és

acél,

rész

fl

és azóta. Véf'iil a földtani alapfogalmak ismerteés olaj, a harmadik a vas és vasölvözö fémeket:
nikkel, wolfram, molibdén, vanadium, a negyedik a

kszén

mangán, króm,

fémeket: réz, aliunínium, ólom, cink, ón, higany, antimon, tárgyalja. Az irány*elvet mindenütt a fölhasználá.S'i módok és a termelési adatok ismertetése adja,
melyeket térképi és statisztikai adatokkal, törrténeti aláfestéssel tárgyal. A k/önyv
nem szakemberek számára, hanem kereskedelmi tájékoztatásul készült s ebben
1940-ig
a tekintetben érdekes és kitn áttekinté.st is nyújt; statiisztikai adatai
töblii

terjednek.

v.

—

—

—

építés.
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1949.
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Közlekedés,
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\ barlangi kürtök és a gleccserüstök képzdésének geomechanikája.
Bányászati és Kohászati Lapok. 1949.
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