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SZEMLE

JlyKHH JI. H. — KyuiHapeB H. FI.; O repMMHe ,,K;iKBa>K“

Lukin L. I. — Kusnarev I. P. (A ,,klivázs“ mszóról.) Izvesztija Ak. Nauk SzSzSzR
Szer. Geol. No 6. 1952.

A magyar földtani irodalomban és fként oktatásunkban hosszú id óta har-
colunk a fogalmak helyes, egyértelm meghatározásáért és következetes használa-
táért. A Szovjetunióban ez ^landó, céltudatos törekvés az Akadémia támogatá-
sával. Példamutatásul hasznosnak Ítélem az alábbi, ih’enirányú közlemény ismer-
tetését. Meg kell azonban jegyeznünk, hogj' az itt tárgyalt ,,klivázs” mszót a
magyar földtani szaknyelvben nem használjuk, szükségtelennek is tartjuk, mert
az ebbe a fogalomkörbe es jelenségeket az itt tisztázott megkülönböztetésekkel
fejezzük ki.

VadászElemér
A földtani terminológiának, mint minden más tudományos terminológiának

az a célja, hogy röviden, többnyire egy szóban kifejezze a folyamatot vagy a folya-
mat eredményét jellemz fogalmat. A mszavak alkalmazásának csak akkor van
értelme, ha szigorúan meghatározott, megállapított jelentése van. Természetesen
nem kell azt gondolni, hogy a mszó nem változhat

;
ellenkezleg, az ismeretek

fejldésével annak tai’talma is változik. Egyes mszavak eltnnek a használatból,
bizonyos esetekben pedig más mszavak váltják fel azokat, amelyek pontosabban
fejezik ki a j.elenség lényegét.

,

A földtani tudományokban az aránylag fiatal és gyorsan fejld mszavak
különösen gyakran változnak vagy vesztik el jelentségüket. Jelenleg a megállapo-
dott mszavak mellett igen sok olyan mszót használunk, amelyeknek elmosódott,
meghatározhatatlan értelmük van. A jelen cikkben nem foglalkozunk az ilyenfajta
mszavak nagy számával, csak azokkal, amelyek a kzetek rögökre darabolásával
vannak összefüggésben. Ennek a fogalomnak a meghatározására a földtani irodalom^
a következ mszavakat használja : hasadékosság, elválás, pal^sság és klivázs.

A szovjet geológusok munkáiban a ,,hasadékosság” mszó alatt értik a kze-
tek síkok mentén történ' felosztását (a kzet tömörségéne\í szakadása), aminek

'

a legkülönbözbb okai vannak : tektonikai, gravitációs, kontrakciós, a kzet kiszá-
radása, mállás stb. Ha a hasadékosság nem szabálytalan és a kzet szétesése teljesen
meghatározott formákban történik, akkor beszélünk különböz elválásról (pl. <

bazaltos, oszlopos, gyapjúzsákos stb.). A ,,palásság” mszóval jellemezzük a sík-
^

parallel (vagy lineárisan parallel) szerkezetet, aminek feltétele a lemezes vagy hosz-
szanti irányban elhelyezked ásványok. Ez a szerkezet a kzet képzdése és átala-

kulása során keletkezett. A palásság meghatározza a kzet oszthatóságát síkparallel

lemezekre, ennek következtében szabad szemmel sajátos, törvényszer hasadékos-
ság alakjában jelentkezik. A ,,klivázs” mszót (cleavage — hasadás) gyakran
használják az angolnyelv irodalomban, azonban nincs meghatározott, megállapí-
tott jelentése és a különböz szerzk a legkülönbözbb értelemben használják. Az •

alantiakban megvilágítani igyekszünk ezt néhány példa alapján. ;

Elsnek Bonney, 1886-ban nevezte klivázsos levelességnek (cleavage foliation)

a nyomás alatt képzdött palásságot, ellentétben a rétegek lerakódása következté-
ben keletkezett vékony rétegzettséggel. Következésképpen a ,,klivázsos levelezett-

séget” másodlagos képzdménynek tekinti.

Igen komoly figyelmet szentel a klivázsnak Van Hise és Leith
;
k terjesz-

tették ki ezt a mszót és különböz típusú ,,klivázs”-módokat különböztetnek
meg. Az alanti osztályozás mutatja felfogásukat : i

I. Elsleges ,,klivázs” (vagy protoklázis) :

a) rétegzettség,
b) folyásos szövet lávákban,
'c) parallel szerkezet bizonyos gneisz-fajtákban,

:

(l) pegmatitos szerkezet,
e) parallel rendezettség a földpátok elhelyezkedése szerint gabbroban vagy

más kzetekben.
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II. Másodlagos „klivázs” (metaklázis) :

1. l'olyásos klivázs

a) kristályos palásság (kristályos palák),

b) palásság,
c) bizonyos gneiszfajták párhuzamos szerkezete (részben

, .kristályos palás-
ság” alá tartozik).

2. Töréses klivázs^ magában foglalja egészben vagy részben a zárt liasadékú
klivázst :

a) pseudoklivázs (a folyásos klivázsra merleges),
b) nyomás alatti csúszásból ered klivázs,

c) ferde klivázs, /
cl) részleges hasadékosság (szorosan parallel hasadék-rendszerek),
e

)

repedés.

Érdekes megjegyezni, hogy Willis B. és Willis R. igen nagyra értékelték
Van Hise és Leilh 20 éves munkáját és rámutatnak, hogy az rendszerezésük
,,magában foglalja mindazokat a lehet szerkezeteket, amelyekre alkalmazni lehet
a ,,klivázs” mszót, beleértve azokat is, melyekre ne)ii alkalmazzák az általánosan
elfogadott szóhasználatban”. Valójában egy futó pillantás a fenti rendszerezésre,
memnutatja, hogy a ,,klivázs” mszó itt genetikailag teljesen eltér jelenségeket
fogíal egybe, mint rétegzettség, folyásosság, palásság, hasadékosság, st az egy-
idej ásványkristályosodással kapcsolatos irányítottság is — pegmatitos szerkezet.
Willis B.'és R. nem adnak új értelmet a klivázs szónak. Meghatározásuk szerint
ez a kzetek sík felületekre hasadási képessége, a továbbiakban pedig Van Hise
és Leith fentidézett nézeteit fejtegetik.

Késbb Leith kizárta a fenti osztályozásból az elsleges klivázst. Megkülön-
bözteti a ,, töréses klivázst” és a ,,folyásos klivázst”, de némileg más tartalmat ad
ezeknek a fogalmaknak.

Leith különös figyelmet szentel a töréses klivázsnak, ami ridegebb kzetek
közt települ képlékeny üledékes kzetekben keletkezik. Ilyen esetben a ,,klivázs”
síkja a rétegzettséggel éles szöget alkot és képzdését a szerz a redöképzdés köz-
ben keletkez rétegközi mozgással köti össze. Lényegében ez a ,,klivázs”-típus
szorosan párhuzamos nyírásos hasadék rendszer, ami a rétegzettséghez átlós irány-
ban, a redöképzdés közben történ rétegközi csúszás következménye. Ezt ,a hasa-
dékosságot U szó v M. A. is ,,klivázs”-nak vagy vágásos palásságnak nevezi. A többi
típust a hasadékossághoz vagy pallássághoz sorolja. Uszov tehát a klivázs szónak
szk, de teljesen meghatározott értelmet ad.

Ilyen rövid cikkben nem lehet kifejteni a ,,klivázs” szót használó különböz
geológusok nézeteit; ezek lényege kevéssé különbözik a fentiektl. Még csak B i 1 1 i n g s

közelmúltban orosz fordításban is megjelent könyvével kell részletesen foglalkoz-
nunk.

Biliig

s

vizsgálja a palásság és klivázs közti összefüggéseket. Palásság alatt
a kzetek majdnem párhuzamos síkok mentén történ törési képességét érti. Ha
ezek a törési síkok másodlagos eredetek, akkor ezeket ,,klivázsnak” nevezi. Vagyis
Billings a klivázst másodlagos palásságnak tekinti és így ebben a vonatkozásban
Bonney nézeteihez áll közel. Azonban a késbbiekben nem marad meg ennél az
álláspontjánál. így például palásságnak nevezi a ,,klivázst” a kristályos palákban
és meghagyja az agyagos palák másodlagos palásságára is a ,,klivázs” elnevezést.

A palásság legfontosabb másodlagos szerkezeteit Billings folyásos, töréses,

nyírásos és rétegzett klivázsra osztja fel. Folyásos klivázs alatt érti a táblás ásvá-
nyok, a csillámok és kloritok vagy nyúlt ásyányok, mint az amfibol párhuzamos
orientációját. A ,,klivázs” síkjai átvágják az egész kzetet és egymástól a milliméter
törtrészére állnak el. Ez a ,,klivázs”-típus párhuzamos a redök tengelysíkjával.
,,A töréses klivázs lényegében szorosan közeli hasadékosság A távolság az egyes
klivázs-síkok közt milliméterekkel vagy centiméterekkel mérhet.” ,,Ha differenciális

mozgások mennek végbe a hasadékok mentén, apró vetdések keletkeznek. Ezt a
klivázst nyírásos vagy elmozdulásos klivázsnak nevezhetjük.” A rétegzettséggel
párhuzamos ,,klivázst” jellemzi a nyúlt és lemezes ásványok rétegessége.

Mint a felsorolt meghatározásokból látható, a ,,palásság” és ,,klivázs” fogal-
mak összekeverésén kívül a szerz ez utóbbiakat még a hasadékossággal is össze-
keveri. Ez az ellentmondás jellemz nemcsak Biliing sre, hanem lényegében a
,,klivázs” szót használó összes kutatókra. Nála ez az ellentmondás azonban jobbán
kidomborodik. Valóban, a helyszíni vizsgálatok során nem könny elválasztani az

21 *
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elsleges palásságot a másodlagostól; ez gyakran lehetetlen is különleges vizsgá-
latok nélkül.

Ez a távolról sem teljes áttekintés azt mutatja, hogy egyes esetekben a kli-

vázst mint palásságot, más esetekben mint a közeli hasadékok párhuzamos rend-
szerét alkalmazzák — sokszor ugyanabban a munkában is felmerül ez a zrzavar.
Felmerül a gondolat, hogy a ,,klivázs” szót csak a rejtett hasadékosságra tartsuk
meg, azaz a kzeteknek azt a képességét jelöljük ezzel, hogy törvényszeren hasad-
nak síkok sorozatára, amely síkok nem mutatnak látható hasadékokat és megfelel-
nek az S-Sander síkoknak. Szerintünk ebben az esetben sem kell megtartani a
,,klivázs” szót, mert ezzel újabb jelentést adunk ennek a mszónak, amely már
amúgyis a legkülönfélébb fogalmakat jelöli.

A fent elmondottak arra késztetnek bennünket, hogy feltegyük a kérdést,
racionális-e a ,,klivázs” mszót megtartani a földtani irodalomban. Meg kell mon-
danunk, hogy a szovjet geológusok jórésze már lemondott e mszó alkalmazásáról.
Mindamellett a földtani fiskoláknak a Felsoktatási minisztériumi által 1949-ben
jóváhagyott tematikájában a ,,klivázs” szó szerepel, a pontos és világos ,,palásság”
mszó pedig egyáltalán nem szerepel.

A ,,klivázs” szót tehát zavarónak tekintjük
;
véleményünk szerint törölni

kell a használatból. A közetelválás határozott törvényszerség nélküli, általános
eseteire célszer a ,,hasadékosság” mszót megtartani. Ha a hasadékosság törvény-
szeren helyezkedik el, akkor a kzetben ,,elválásról” kell beszélni.

A síkparallel hasadékosságot, melynek feltétele a lemezes vagy nyúlt ásványok
megfelel helyezkedése a kzetben, igen jól jelzi a ,,palásság” mszó. Ami az
S-Sander síkok megjelölést illeti, amelyek csak mikrostrukturális elemzésnél tnnek
ki és amelyekre nincs speciális elnevezés, ezeket véleményünk szerint ,,rejtett elválás-

nak” kell nevezni, amivel kiemeljük a kzetekben való törvényszer helyezkedésüket.
A fenti mszavak teljesen elegendek szerintünk a kzetek részekre, rögökre

válása minden atajjformájának megjelölésére.
Ismerteti ; K i 1 é n y i n é

Szovjet akadémiai konferencia az üledékes kzetekrl és ásványi nyersanyagokról

.Az Izv. .Ak. Nauk. szer. geol. 1953. évi 1, 2. számában megjelent beszámoló
szerint Moszkvában, 1952. november 17— 23. közt konferenciát tartottak az
üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok tárgyában. A konferencián 63 városból
1077 szakember vett részt.

A konferencián elfogadott és a Szovjetunió Tud. .Ak. elnöksége részérl
jóváhagyott határozatokban foglalt legfontosabb kérdések a következk voltak :

.Az üledékes kzetekrl szóló szovjet tudomány a Nagy Októberi Forradalom
után a Szovjetunió földtani felépitését és különböz ásványi nyersanyagait
vizsgáló széleskör földtani térképezési és kutatómunkálatok során alakult és

fejldött ki. A kutatások és munkálatok alapját Lomonoszov gondolatai
és tanai szolgáltatták, amelyek két évszázaddal ezeltt, az akkori nyugati tudo-
mány eredményeit megelzték. .A Szovjetunióban a földtan minden ága átvette

és továbbfejlesztette a XIX. és XX. század orosz tudósainak haladó tradícióit

és élenjáró eszméit.

.A Párt és a Kormányzat mindenkor rendkívüli figyelemmel kísérte a tudo-
mányos kutatómunka és a szovjet, szakemberek nagyszámú kádereinek fejl-

dését. M a r x—E n g e 1 s—L e n i n— S z t á 1 i n munkái a szovjet tudósokat
a dialektikus materializmus élenjáró elméletével fegyverzik fel, korlátlan lehet-
ségeket nyitnak a tudományos alkotómunkának, a természeti törvények meg-
ismerésének, a természeti kincsek észszer felhasználásának, a kommunizmust épít
szovjet nép anyagi és kulturális életszínvonalának emelésében.

.A SzKP XI X. kongresszusán azt a feladatot állította a szovjet geológusok
elé, hogy fokozzák tevékenységüket a természeti kincsek megsokszorozása érde-

kében, a néj)gazdaság növekv ft- és nyersanyagszükségletének biztosítása,

az ásványi nyersanyagok, elssorban a színes- és ritkafémek, kokszolható kszén,
alumíniumérc, kolaj, vasérc és más ipari nyersanyag készleteinek feltárása

céljából.
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A SzKP XIX. kongresszusa rámutatott a tudományos kutatóintézeti
munka megjavításának szükségességére, arra, hogy a népgazdaság fejldésének
feladatait tudományos vizsgálatokkal megoldják és biztosítsák a tudományos
fölfedezések gyakorlati alkalmazását. A tudósoknak minden lehet segítséget

meg kell adniok az elméleti kérdések megoldásához és ersíteniük kell a tudomány
kapcsolatát a tenneléssel. Sztálin müvei és a XIX. kongresszus iránymutatása
a Szovjetunió 1951— 1955. évi ötödik ötéves tervének megvalósítására a szovjet
geológusok cselekvésre késztet vezérfonala.

A konferencia tárgyalásai az üledékes kzetekre vonatkozó tudományág
'mai állásának vizsgálatából indultak ki. Az üledékes kzetekrl szóló tudomány
az ezekkel kapcsolatos ásványi nyersanyagok összetételének, tulajdonságainak,
keletkezési viszonyainak és a földkéregben való elhelyezdésének tanulmányo-
zása. Ez a földtani tudományág fölismeri az üledékes kzetek és ásványi nyers-
anyagok vegyi-ásványtani összetételének, képzdési és kifejldési folyamatai-
nak, térben és idben való elhelyezkedésének törvényszerségeit. Megállapítja
a legszorosabb sokoldalú kapcsolatot az üledékképzdés, kzetképzdés, az
ásványi nyersanyagképzdés és a keletkezés közege között. Meghatározza az
üledék- és kzetképzdésnek a Föld általános fejldésével kapcsolatos fokozatos
voltát.

A szovjet geológusok kidolgoztak és megállapítottak számos törvényszer-
séget az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok képzdése terén ( A r han-
g e 1 s z k i

j
és mások : bauxitképzdés

; G u b k i n : kolaj
;
Sztyepanov

és Zsemcsuzsny. ikov: köszénképzdés
;
Baturin, Avduszin,

Pusztovalov, Szarkiszjan, Szultanov, Alijev és mások:
Aszerbejdzsán kolaj területeinek képzdése; Sztrahov, Teodoro-
V i c s : karbonátos kzetek és vasércképzödés ; B e t e h t i n : mangán ; K a z a-

k 0 V : foszforit).

A szovjet irodalomban Nalivkin: „A fáciesekrl”, Svecov:
,,Az üledékes kzetek kzettana”, Pusztovalov : ,,Az üledékes kzetek
petrográfiája”, K 1 e n o v a : „A tenger geológiája”, Zsemcsuzsnyikov:
,,Kszénkzettan” c. eredeti összefoglaló kézikönyvek jelentek meg. Ezenkívül
kidolgozták az üledékes és a kzetképzdés általános elméletét. A szovjet litoló-

gusok kimagasló teljesítménye a területi adatok széleskör feldolgozása az ipari

minisztériumok keretein belül, ami az ásványi nyersanyagok képzdési viszo-

nyainak tanulmányozásával az elméleti kérdések kidolgozását lehetvé tette

(kolaj-, kszén-, bauxit-, sótartalmú összletek stb.).

A területi kzettani kutatások kiszélesítését, különösen a kolajföldtan
terén, elsegítette a földtani alapfúrások bevezetése, ami lehetvé tette új tény-
beli adatok összegyjtését az egyes területek mélyének kzettani fölépítése

tekintetében.

A konferencia megállapította, hogy helytelen az az állítás, mintha a szovjet
kzettanban két különböz eszmei irány volna. A szovjet litológusok fölfogásban
egységes munkaegyüttesét a dialektikus materializmus világnézete egyesíti.

A vita szerint sok litológus még nem tanulta meg kell módon a dialektikus
materializmus módszerének a tudományos kutatásban való felhasználását.
A konferencia rámutatott arra, hogy egyes szovjetgeológusok munkáiban még
mindig találhatók helytelen és pontatlan fogalmazások és elméleti elgondolások,
amelyek többé-kevésbbé a földtörténeti folyamatok változhatatlanságának meta-
fizikai csökevényeit mutatják.

Nagy figyelmet keltettek a sajtóban és a konferencián elhangzott vita

során, az aktualizmus, az összehasonlító litológiai módszer és azok alkalmazható-
sága a szovjet kzettanban, továbbá az üledékes differenciáció és az üledékképz-
dés szakaszossága kérdésében elhangzott felszólalások. A konferencia megállapí-
totta, hogy az ,,aktualizmus”, L y e 1 1 értelmezésében (uniformizmus), a föld-

tani folyamatok állandóságának metafizikus elképzelése, tehát elfogadhatatlan
a szovjet földtani tudoAány számára. Ez az elmélet annakidején a katasztrofiz-
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mus elleni harcban, haladó volt ug>^an, mégis éles ellentétben van az azóta össze-

gylt tudományos adatokkal, a gyakorlati tapasztalattal, ellentmond a dialek-

tikus materializmus törvényeinek és ezért ma már elvetend. Ennek az elgondolás-

nak semmiféle maradványa, csökevénye vagy hatása semilyen alakban sem
trhet a szovjet tudósok munkáiban.

A szovjet tudósok munkáiban a jelenkori jelenségek összehasonlítását .a

múltbeli jelenségekkel az aktualizmus módszerének tekintik. Ez a természet-

történeti tudományok szokásos munkamódszere, amit természetesen meg kell

tartani, mint a történeti földtan legfonto.sabb kutatási eszközét. E módszer
alkalmazásának kötelez feltétele más módszerek alkalmazásához hasonlóan a

kzettanban az, hogy figyelembe vegyük az üledékes kzetek képzdésének foko-

zatos fejldéséj; a Föld történetében.

A konferencia úgy véli, hogy a genetikai kérdések megoldása a különböz
korú kzetek egymásközti összehasonlításával és a régi üledékes kzetek szembe-
állítása a jelenkori üledékekkel — amit a szovjet tudomány összehasonlító-litoló-

giai módszernek nevez — törvényes és sok esetben eredményes módszer. Ilyen

értelemben P u s z t o v a 1 o v elismerte, hogy helytelenül értékelte az össze-

hasonlító-litológiai módszer lehetségeit. Ennek a módszernek a dialektikus

materializmus alapján kell kifejldnie^ mint az általános. összehasonlító-történeti

módszer egy részének, melyet a természettörténeti tudományágban mindenütt
alkalmaznak.

' konferencia elismerte S z t r a h o v nagy szerepét az üledékes kzet-
képzdés sok fontos kérdésének kidolgozásában, különösen az üledékképzödés
földtörténeti fejldése tekintetében. Megállapította azonban a kongre-sszus, hogy
Sztrahov 194.-ben tévesen fogta föl az összehasonlító litológiai módszert,
amit most megvitattak. Sztrahov szerint az üledékképzdési folyamat
elméletének alapjául a mai üledékképzdés tanulmányozása szolgál és ezt tekinti

az üledékes kzettani tudomány vezet fejezetének. A jelenkori üledékek szere-

pének ilyen kizárólagos értékelése az üledékképzdés általános elméletének fel-

építése szempontjából helytelen, mert nem felel meg a Föld fokozatos fejldésérl
alkotott elképzeléseknek. A konferencia megelégedéssel állapította meg, hogy'

Sztrahov ma már föladta ezt a helytelen tételét.

Nagy figyelmet szenteltek a vita során az üledékes differenciáció elméleté-

nek és az üledékképzdési szakaszosság (periódus) törvényének, melyeket
P u s z t 0 V a 1 o V ismertetett. A konferencia úgy véli, hogy az üledékes differen-

ciációnak nagy szerepe van az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok képz-
désében és földkéregbeli eloszlásában és elismeri Pusztovalov nagy érde-

meit ez elméletek kidolgozásában. Ugyanakkor azonban Pusztovalov
1910-ben közölt elmélete az üledékes differenciációról, a vita szerint, nem mutatja
meg az üledékes differenciáció változásainak menetét a Föld geológiai történeté-

ben és a különböz éghajlati és tektonikai viszonyok közt, nem veszi figyelembe
a szervezetek különleges szerepét sem az üledékképzdés menetében.

Pusztovalov az üledékképzdés periodikussági törvényét, az üledék-
képzdés szakaszossságát, helytelenül és kizárólag csaV a helyi és a földkéregbeli

nagy ,,forradalmakkal” kötötte össze és nem vette figyelembe azt a sokrét
kapcsolatot, ami az üledékképzdés periodikusságát a földkéreg általános, vissza-

fordíthatatlan fejldésével összeköti. Ezt a tévedését Pusztovalov a kon-
ferencián elismerte.

A konferencia megállapítja, hogy a szakirodalomban és az értekezleten

lefolytatott vita alapvet jelentség és segítséget nyújt a szovjet tudósoknak
az üledékes kzettan elméleti vonatkozásainak helyes értékelésében. A szovjet

geológusok munkáiban feltárt módszertani hibák kötelezik a szovjet szakembere-
ket arra, hogy elmélyültebben tanulmányozzák a mar.xi— lenini elméletet és alkotó

módon alkalmazzák a gyakorlatban a dialektikus materializmus módszerét.

A szovjet litológusoknak korlátlan lehetségek állnak rendelkezésre a kutató-
munka terén és fölhasználhatják a gyakorlati kutatások és feltárások óriási
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anyagát is. A szovjet litológia ebben a tekintetben alapvet módon különbözik
a kapitalista országok litológiájától, mely a magántulajdonhoz van kötve és

idealisztikiw és metafizikus elképzelések korlátozzák. Az üledékes, kzetekrl
szóló szovjet tudomány mind a kidolgozott kérdések mennyisége, és különböz-
sége, minci az elméleti és gyakorlati összefoglalásokban, az általános törvények
megállapításában megelzte a kapitalista országok tudományát.

A konferencia az elért eredményeken kívül, lényeges hibákra is reámutatott,
fképpen a kutatások elméleti alapjainak kidolgozásában és^az üledékes ásványi
nyersanyagtelepek értékelésében. Ezek a hibák pontokba foglalva a következk :

1. A tudományos dolgozók elégtelen ka])csolata a termeléssel, aminek
következtében a ténybeli adatok nagy részét nem használják fel és az elméleti

kérdéseket ennek az anyagnak a figyelembevétele nélkül dolgozzák ki.

2. A munka folyamán hiányzik a kötelez kapcsolat a tudományos akadé-
miák kutatóintézetei és az ipari minisztériumok és termelési szervezetek közt.

A tudományos kutatómunka eredményei nehezen hatolnak be a gyakorlatba és

ritkán válnak a termelési szervezetek közkincsévé.

3- Sok elméleti tételt elégtelenül dolgoztak ki az üledékkéi)zdés és ásványi
nj'ersanyagok terén, ami megnehezíti a kutatómunka irányítását. Ki kell emelni,

hogy az Akadémia tudományos intézményei és a minisztériumok és más hivatalok
nem fordítanak kell figyelmet az üledékes összletek és ásványi nyersanyagok
képzdési viszonyaira, különösen a Szovjetunió keleti részére vonatkozóan.
Ritkák a körültekint és jól alátámasztott prognózisok és a prognóztskészítés

módszertana sincs kidolgozva.
4. A minisztériumok földtani-kutató szervezeteiben nem kísérik figyelem-

mel a kutatómunka fejldését és az anyag feldolgozását. Ezért az elméleti kiérté-

kel munka mind az akadémiai intézetekben, mind más intézményekben sem
terjedelem, sem határid tekintetében nem kielégít.

5. Gyakorlati vonatkozásban lemaradás mutatkozik az ország legtöbb
területére vonatkozó sföldrajzi térképek összeállítása terén, valamint a nagy-
méret különleges kzetkifej ldési és sföldrajzi térképek összeállításában.

6. A különböz ásványi nyersanyagok felkutatásával kapcsolatban nincs
eléggé tanulmányozva az üledékes kzetek geokémiája és az egyes elemek felhal-

mozódásának és eloszlásának törvényszersége. "

7. A szerves élet szerepét az üledékes kzetképzdésben nem tanulmányoz-
ták kellen.

8. Az elméleti munka majdnem teljesen hiányzik az üledékek kzettéválási
folyamatainak terén, az üledékes kzetek epigenezise és metamorfizmusa és a
régi metamorfizált üledékes összletek tanulmányozása terén, anielyekhez nagy-
mennyiség értékes ásványi nyersanyag kapcsolódik.

9. Nem fordítanak kell figyelmet az üledékes eredet színes- és ritkafémek
érceinek eredetére és azokra vonatkozó komplex kzettani-metallogenetikai kuta-
tások szervezésére.

10. Nem végeznek megfelel kutatómunkát a kolajtermel formációk
képzdésének törvényszerségei tekintetében.

11. Hiányzik az agyagos képzdmények részletes kzettani és ásványtani
tanulmányozása, az ásványi nyersanyagot, tartalmazó, kolajtermel és más for-

mációk vizsgálatára vonatkozóan.
.

12. Hiányzik a jelenkori tengeri üledékek tanulmányozása, pedig ezeknek
nagy szerepük van az elméleti és gyakorlati kérdések megoldásánál.

13. A kísérleti munka még kezdetleges az üledékes ásványok genezise és

ezek paragenezise, az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok szerkezete és

szövete, valamint a szorbeiós folyamatok fizikai-kémiai egyensúlya és az ásványi
szintézis terén.

14. A kutatómunka hiánya a kzettani kutatások módszerének és apparátu-
sának tökéletesítése terén, a legújabb földtani kémdai és fizika-matematikai
tudományos eredmények felhasználásával. Zavarok vannak a meghatározás
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tömegmódszereiben (kémiai, mechanikai, ásványtani és más analízisek), ami
megnehezíti a meglév anyag összehasonUtását és feldolgozását.

15. Az egyes intézmények nem állítanak össze módszertani segédkönyveket,
útmutatókat és utasításokat a kutatások és az elsdleges dokumentáció lefoly-

tatására.

16. Hiányzik az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok különböz típu-

sainak kidolgozott rendszerezése.

17. Hiányzik az egységes tudományos nevezéktan és gyenge a tudományos
mszavak egyeztetése az állami ásványi nyersanyag-szabványokkal.

18. A különböz szakmák litológus-kádereinek nevelése nem kielégít.

19. A tudományos népszersít munkák jelentéktelenek.

A konferencia külön felhívta a figyelmet a kritika és önkritika elégtelensé-

gére és az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos kérdések
hiányos megvitatására. Reámutatott arra, hogy a kapitalista országokban majd-
nem teljesen hiányzik a kzettani tudomány mai állásának kritikai elemzése és

az egyes külföldi tudósok elméleti tételeinek elvi kritikája.

A jöv feladatai a nyersanyagkutatás terén;

Koszén

El kell végezni a kszéntartalmú medencék részletes komplex litológiai

vizsgálatát, elssorban a Szovjetunió keleti körzeteiben, különösen olyan terü-

leteken, ahol ftanyagokban hiány van és ezekre a területekre prognózis-
térképeket kell összeállítani.

Ki kell fejleszteni a kszéntartalmú fáciesek és azok elterjedésének tanul-
mányozását az egyes területek földtörténeti és tektonikai viszonyai alapján.

Ezen az úton helyes fogalmakat nyerünk a kszéntartalmú összletek szerkezetérl
és a kszén tartalom prognózisáról, megállapíthatjuk a kszénösszletek fácies- és

litogenetikai típusainak rendszerét.
*

Tökéletesíteni kell az aiiaradványokban szegény kszénösszletek telep-

azonosítási módszerét (fácies-ciklikus elemzés, konkréciós módszer stb.).

Tanulmányozni kell az üledék- és kszénfelhalmozódás sajátságait és azok
idbeli változásait, a növényvilág fejldésének tekintetbevételével.

Ki kell fejleszteni a kszénfajták komplex vizsgálatát kzettani, kémiai
és a legújabb fizikai módszerek alapján, a kokszolásra alkalmas kszénfokozatok'
kiszélesítése, a dúsítás és brikettálás folyamatainak megjavítása, valamint a
nagyfokú metamorfizmust mutató kszénfajták kzettani vizsgálatának módszere
céljából.

Kolaj

Fokozni kell a kolaj eredetével és képzdésével kapcsolatos litológiai

kutatásokat.
Össze kell foglalni a mélyfúrással és a földtani alapfúrással nyert anyagot

egyes nagy területekre vonatkozóan, a kolajtartalmú képzdések térbeli és

sztratigráfiai elterjedése és a földkéreg szerkezeti mozgásaival kapcsolatban.
Tanulmányozni kell a kolajtennelö és kolajtartalmú képzdmények

földtani és geokémiai törvényszerségeit, ismertetj eleit és jellegzetességeit.

Fokozni kell a kzettani és fácies-vizsgálatokat a produktív kolaj-gázszintek
és összletekkel kapcsolatban, a feltárások racionális rendszerével összefügg
kérdések tisztázása céljából.

Ki kell terjeszteni az agyagos képzdményekre vonatkozó kzettani vizsgá-

latokat, elssorban a kolajtartalmú formációkra vonatkozóan.
Részletes földtani-kzettani és sföldrajzi vizsgálatokat kell, végezni, hogy

segítséget nyújtsunk a minségi agyagos nyersanyag és természetes adszorbensek
kutatási-feltárási munkálataihoz, az Ural—Volga és más új kolajtartalmú
vidékeken.



Szemle 319

Színes és ritkaféméreck

Az elméleti alapok további kidolgozása szükséges a bauxittelepekre.

1. A timföld származásának és a szilikátokból való kiválási folyamatainak
kiderítése céljából. 2. Vizsgálni kell a timföld migrációjának és leülepedésének
feltételeit és méreteit, továbbá a szervezetek szerepét ezekben a folyamatokban.
3. Prognózis-térképeket kell összeájlítani a jóminség bauxittelepek feltárása

céljából, elssorban az Angara-i építkezésekkel kapcsolatos területeken.

Ellenrizni és kidolgozni kell az üledékes, átalakult eredet réz-pirit-tele-

pekre vonatkozó elképzeléseket.

Meg kell állapítani az üledékes képzdéseket és kzettípusokat, valamint
azok ásványtani-geokémiai sajátságait, megfelel színes és ritkafémtartalom

' dúsulások felderítése céljából.

Tanulmányozzák a színes és ritkafémeknek az eredeti kzetekbl való

I

kiválási folyamatát, szárazföldi és tengeri feltételeik útjait és méreteit, a termé-

!

szetes oldatokban és üledékekben való koncentrációjukat.
' Kidolgozzuk az üledékes eredet színes- és ritkafémek feltárásának és kiérté-

j

kelésének elméleti alapjait.

Szervezési kérdések

J

Az üledékes kzetek és kapcsolatos ásványi nyersanyagok tanulmányozása

I

óriási lendülettel megindult. Ennek a népgazdaságra és a szovjet földtani tudo-
' mány rendkívüli fontosságára való tekintettel, szükség van olyan szervezési

intézkedésekre, amelyek megjavítják a munkát ezen a területen.

Az érdekelt intézmények képviselibl összeegyeztet és információs köz-
[

pontot kell létesíteni a Szovjetunió Tud. Akadémiája Földtani-földrajzi szak-

I

osztálya mellé rendelt Üledékes Kzettani Bizottság formájában. Ez a Bizottság
I

az üledékes kzetek és ásv. nyersanyagokra vonatkozó munkálatok fokozásában
együttmködni tartozik a különböz intézményekkel, hivatalokkal és kutató-

' intézetekkel.

I

Az Értekezlet azzal a kéréssel fordul a Szovjetunió Tud. Ak. Elnökségéhez,
! a különböz Minisztériumokhoz és intézményekhez, hogy az adott intézmények-
,
ben folyó munkát haladéktalanul vizsgálja felül és hozzon intézkedéseket a munka
további rnegjavítása érdekében.

I Az Értekezlet kéri a Szovjetunió Tud. Ak. Elnökségét, foglalkozzék ,,Üledé-

[

kés Kzetek” c. tudományos folyóii'at alapításának kérdésével, ami az Üled.
Kzettani Bizottság hivatalos kiadványa legyen,

f

Az Értekezlet szükségesnek tart rendszeres értekezleteket az egyes üledékes
1 ásványfajtákról (kolaj, bauxit, üledékes vasérc, kszén stb.) és egyes üledékes
' kzetfajtákról (agyag, sók, karbonátos kzetek stb.) és azok módszertani kér-
f déseirl.

Az Értekezlet szükségesnek tartja, hogy a Szovjetunió Tud. Ak. mellett
1 üledékes kzettani és ásványi eredet nyersanyagok múzeumát lapítsanak.
A földtani múzeumok vonatkozó szakosztályait is meg kell javítani,

f Az Értekezlet megállapítja, hogy az üledékes kzetekre vonatkozó tudo-

I

mányt a különböz fiskolákon nem kielégít módon tanítják. Ezzel kapc^olat-

I
bán az Értekezlet felkéri a Felsoktatási Minisztériumot

:

aj üledékes kzettani tanszék és szaktanfolyam létesítésére a moszkvai,
leningrádi, aszerbejdzsáni egyetemeken, a moszkvai kolajintézetben, a moszkvai
földtani kutató intézetben, a leningrádi bányászati intézetben és más nagyobb
fiskolákon

;

I

b) vezessék be az üledékes kzettan tanítását a földtani és bányászati
! technikumokon

;

c) szereljenek fel a múzeumok és technikum mellett különleges laboratóriu-
I mókát, lássák el a legújabb felszereléssel és biztosítsák anyagellátásukat

;

d) emeljék a tanítás színvonalát és az üledékes kzettani órák számát,
valamint a laboratóriumi és különleges tanfolyamokat

;
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e) készítsenek és adjanak ki kézikönyveket az üledékes kzettan, a fácies-
'

és formáció-tan, sföldrajz tárgykörébl, valamint praktikumokat a laboratóriumi
munkáról ;

f) vizsgálják felül a tematikákat és tanítsák az üledékes kzettant szoros

kapcsolatban az üledékes eredet ásványi nyersanyagokkal
;

q) szaporítsák az aspirantúrák számát a fiskolákon és tudományos
kutatóintézetekben az üledékes kzettan, fácies- és formáció-tan és sföldrajz
tárgykörébl

;

h) a nagyobb fiskolákon létesítsenek tanszéket a tenger földtana tárgy-

körrel.

Az Értekezlet felkéri a Szovjetunió Tud. Ak. földtan-földrajzi szakosztályát

a határozatok továbbítására és a Bizottság megszervezé.sére, a határozatok meg-
valósítására vonatkozó intézkedések megtételére.'

Az Értekezlet felhívással fordult a Szovjetunió geológusaihoz, dolgozzanak
megállás nélkül a marxista-leninista elmélet elsajátítása irányában, vigyék át

a gyakorlati munkába a dialektikus materializmus elveit, fejlesszék ki a kritikát

és önkritikát, bátrabban állítsák fel és oldják meg az új elméleti és gyakorlati

problémákat, ersítsék a tudomány és a gyakorlat kapcsolatait, mélyítsék el a

termelésben a tudomány eredményeit.
Az Értekezlet határozott meggyzdését fejezi ki, hogy a szovjet geológusok

becsülettel fogják megoldani a rájuk váró feladatokat, új sikereket érnek el az

elméleti munkában, a népgazdaság ásványi nyersanyagforrásait még jobban
kiszélesítik és a maguk munkájával hozzájárulnak a kommunizmus építéséhez.

Fordította : Kilényi Istvánné
Kivonatolta és lektorálta : Vadász Elemér

Az éreképzödés és a regionális metallogeiiezis elméletérl a Szovjetunióban tartott

konferenciáról

1952 áprilisában, Leningrádban, az Össz-szövetségi Földtani Tud. Kutató-
intézetben tartották a Földtani Minisztéi’ium részérl az ércképzdés és a

regionális metallogenezis tárgyában összehívott konferenciát. Ezen részt-

vettek a kohászati-, színesfém- és az ipari szervezetek geológusai, a Földtani Minisz-

térium tudományos-kutatóintézetének munkatársai, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának és a köztársaságok akadémiáinak tudósai, a felsoktatási szervek

és más tudományos intézmények geológusai közül mindazok, akik az ásványi
nyersanyagok és a regionális metallogenezis területén munkásságot fejtenek ki.

A konferencián mintegy 450-en vettek részt.

Az els kérdéssel kapcsolatban a következ eladások hangzottak el : J e r-

s o V A. D. : Az ércteleptan feladatai ; K o 1
1 j

a r V. N. : Az éreképzödés és a

magmatizmus kapcsolatai ; A b d u 1 1 a j e v E. M. : Az asszimilációs folyamatok
szerepe az ércképzdésben ; B e t e h t i n A. G., Hitarov N.I.ésZahar-
c s e n k 0 A. I. az ércképz oldatok jellegérl ; K u r e k N. K. és Szál o p L- E
a mellékkzetek átalakulásáról és a metamorfizmus jelentségérl az ércképzdési
folyamatban ; S z a a k

j
a n P. Sz. és K o n s z t a n t i n o \ M. M. a sokfém

és egyéb telepek üledékes eredetérl.
A második kérdésrl a VSZEGEI (Össz-szövetségi földt. tud. kút. intézet)

munkatársainak együttese tartott eladást ,,Az endogén telepek eloszlásának tör-

vényszerségei a földkéreg mozgékony öveiben” címmel.
A konferencia fbb teendi az eladások szerint a következk voltak :

a

)

Az ércképzdés legfontosabb elméleti tételeinek kritikai vizsgálata, különös

tekintettel az utómagmás telepekre.
b) X hipogén ércképzdés gyakorlati követelményeket is kielégít, haladó

elméletének kidolgozása.
, . „ •

c) A metallogenezis kérdésével kapcsolatban a VSZEGEI részérl folytatott

munkálatok felülvizsgájása a Szovjetunió egyes nagy területegységeire vonat-

kozóan. Ez az alapja a legfontosabb ásványi nyersanyagokra vonatkozó prognózis-
j

térképek összeállításának.
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Megállapították, hogy a földtani kutatás a sztálini ötéves tervek éveiben igen
fontos feladatokat oldott meg a népgazdaság ásványi nyersanyag-bázisának bizto-
sítására. E gyakorlati feladatok megoldása szoros kapcsolatban van az elméleti
niunkaeredményekkel, a regionális metallogenezissel és mindenekeltt a legfontosablx
ércterületekkel (Urál, Kazahsztán, Altáj, Távolkelet, Kaukázus) és egyes fémekre
vonatkozó kutatásokkal.

A földtani tudomány és gyakorlat szempontjából egyaránt nagyjelentségek
Szmirnov akadémikus kutatásai a metallogenezis területén, amelyek alapján
új szulfid- és ólom-érctípust ismertek meg. Z a v a r i c k i j akadémikus új elméletet
dolgozott ki az uráli telepek származásáról és az Urál piritérceinek metamorfiz-
musáról. Arhangelszkij akadémikus kutatásai megersítették a bauxit-
képzdés vegyi üledékes képzdésének elméletét, S z m o 1 j a n y i n o v és K o r-

z s i n s z k i j vizsgálatokat folytattak a középázsiai telepek szkarn-seheelit típusá-
val és a metaszomatizmussal, G i n c b u r g az érctelepek mállási kérgével kap-
csolatban.

Gy akorlati és elméleti tekintetben fontosak B e t e h t i n mangánkutatásai,
Tatarinov kromit-, Bilibin arany- és S-zaukov higany-vizsgálatai.

Betehtin elfogadhatatlannak tartja, hogy a fémek kénes vagy oxigénes
vegyületek alakjában kerülnek a valóságos oldatokba, mert elenyészen csekélv
mértékben oldhatók. Ugyancsak tarthatatlan szerinte az a feltevés, hogy a fémek
kolloidális állapotban kerülnek az oldatba (B y d e 1 1, L i n d g r e n, G a r r e 1 s),

tekintve rossz állékonyságukat és mozgékonyságukat. Kevéssé valószínnek tartja,
hogy ,,kész” diszperz fázis keletkezzék a magmából való kiválás pillanatában és
rámutat arra, hogy a külföldi tudósok nem találtak kielégít megoldást arra a kér-
désre, hogyan történik az anyag átvitele a hidrotermális oldatokba. Véleménye
szerint erre a kérdésre vonatkozó eddigi feltev'ések túlságosan egyoldalúak és nem
ölelik fel az érctelepek igen sok jelenségét.

A megbeszélések során kialakult az a vélemény, hogy az ólom, cink, réz és

más fémtelepek üledékes eredetének kérdése igen nagv figyelmet érdemel, mert
kiszélesíti az új telepek feltárásának lehetségeit és kilátásait és új irányt ad a
kutatómunkának. Tekintve, hogy az ilyen típusú telepek képzdésének fizikai-
kémiai törvényszerségeit még igen kev'éssé tanulmányozták és az említett szerzk
tételei — többek közt az ólom-cink-ércesedés genetikai kapcsolata az üledékes
vasércekkel — még vitásak, javasolták, indítsanak különleges kutatásokat az érc-
tartalmú medencék, közetösszletek és formációk, v^alamint az üledékes telepek
képzdésére elnyös geokémiai viszonyokra, elssorban pedig a színes- és ritka-
fémekre vonatkozóan.

A konferencia határozataiban megállapítja, hogy ,,a szov'jet geológia a marxista-
dialektikus módszer alapján a jelen idpontig alapjában már kritikailag kiküszöbölte
az ércképzdés régi elméletének fhibáit és a forradalomeltti orosz geológia, de
különösen a szovjet periódus élenjáró eszméire támaszkodva, sikeresen dolgozza ki
az ércteleptan legfontosabb kérdéseit”.

Megállapították továbbá, hogy az ércképzdés egyes kérdéseinek sikeres
kidolgozása mellett még mindig nincs olyan általános, haladó elmélet, ami teljes

egészében kielégítené a földtani kutató gyakorlat igényeit.
Az ércképzdés elméletének kidolgozásában mutatkozó elmaradás egvik foka

az, hogy a gyakorlat által összegyjtött, de kell összefoglalás nélküli óriási adat-
halmazt nem használják fel kellképpen.

Az adott kérdés megoldását késlelteti a tudományos kutatómunka koordiná-
lását végz központ hiánya is. továbbá az, hogy ebbe a munkába nem vonják be
a termelési szervezetek geológusait. Ez a he'yzet a munka párhuzamosságát és az
erk szétforgácsolását okozza.

Megállapitja végi a konferencia, hogy a Földtani Minisztérium tudományos-
kutató intézeteinek, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának és más intézmé-
nyeknek terveiben még gyakran foglalkoznak szk gyakorlati feladatok kidolgozá-
sával, holott ezek a munkálatok a termelési szervezetek hatáskörébe tartoznak.
Nagy, egész tudományágakat felölel elméleti kérdéseket hiányosan dolgoznak fel.

A konferencia szükségesnek tartja, hogy az illetékesek figyelmébe ajánlja

laboratóriumi-technikai bázis kiszélesítését a kísérleti munkálatok elyégzésére,
továbbá ez utóbbiak kiterjesztését a genetikai fogalmak megalapozása, a fizika,

kémia és más rokon tudományágak eredményeinek felhasználása céljából.

Fontos továbbá a termelési szervezetek szorosabb bevonása az ércképzdési
elmélet kidolgozásába s ezzel kapcsolatban koordinációs központ megalkotása a



322 Földtani Közlöny LXXXJll. évf. 1953. 7—9. sz.

Szovjetunió Tudományos Akadémiája' és a Földtani Minisztérium munkaterületén,
végül 1953. évre újabb konferencia összehívása ezekkel a problémákkal kap-
csolatban.

A konferencia pozitív eredménynek tekinti, hogy a vélemények és tapaszta-
latok kicserélése a termelési szervezetek és a tudományos intézmények geológusai
között lehetvé tette, hogy elvégezzék az ércképzödés elméleteinek és a regionális
metallogenezis jelenlegi állásának kritikai vizsgálatát és ezen az alapon irányt
szabjanak a további kutatásoknak.

Poszt nov referátumából ,,Izvesztija Akademii
Nauk SzSzSzR Szer. Geol. 1952. No 6”

K i 1 é n y i n é

A XIX. nemzetközi földtani konyresszus határozata alapján Párizsban, 1953. !

március 16-án, a keleti országokkal való földtani tudományos kapcsolatok meg-
j

javítására Bizottság alakult (Soc. Géol. de Francé, Compte rend somm. d. Séances,
No 9, 1953).

A Bizottság elitéli azokat a korlátokat, amelyek politikai okokból Francia-
ország és más országok tudományos kapcsolatait gátolják. Síkraszáll a tudományos
közlés és kritika szabadságáért és a nemzetközi kulturális kapcsolatokat az egyenl-
ség és kölcsönösség elvére kívánja alapítani. A földtani tudományok terén a Bizott-
ság célja : a tudományos kiadványok cseréje, bibliográfiai szolgálat a tudományos
intézmények közt

; tudósok és kutatók kapcsolatainak elmélyítése
;
konferenciák

és tanulmányutak szervezése
;
különféle tudományos intézmények bevonása ebbe

a munkába. A felsorolt célok megvalósítása szkebbkör bizottság éá erre a célra
szervezend Titkárság feladata. A közlemény felhívással záródik, melyet a leg-

nevesebb francia tudósok írtak alá. Csatlakozásra szólítja fel a francia és külföldi
tudósokat, kutatókat és intézményeket.

A magunk részérl örömmel veszünk részt ebben a mozgalomban, amennyiben
az a béke érdekében történ munkánkat elsegíti.

Geomechanikai nemzetközi munkaközösség Salzburgban

(Berg- und Hüttenmánnische Monatshefte, 1953. Heft 2.)

Ebbl a most hozzánk került ismertetésbl veszünk tudomást arról, hogy
1952-ben Bécsben, nemzetközinek mondott geomechanikai alakulat létesült.

M ü 1 1 e r bécsi mérnökgeológus létrehozta munkaközösség célja földalatti létesít-

mények, völgyzárógátak, víziermvek létesítésével kapcsolatos mechanikai (?)
kutatás. Tehát csaknem kizárólag mszaki irányú. Tagjai között F ö p p 1 (Mün-
chen), N á d a i (USA), R o s (Zürich), S a n d e r (Innsbruck), S t i n i (Wien),
Trre (Wien) nevét látjuk, idközönként a kérdéseket megvitató összejövetele-
ket tartanak. Ebben az évben harmadik kollokviumukat Salzburgban tartották
(1953. I. 10.), ahol Stini a közetnyomás megjelenési formáiról referált.

A Rabcevicz által ismertetett három megjelenési forma helyett öt geológusok
által megfigyelt megjelenési formát írt le. (Könyve : Tunnelbaugeologie, 1951.)

F ö p p 1 a feszültségmérés egyes módszereirl, így pl. anizotrop réteges kzet-
ben való/ feszültségoptikai mérésrl referált. Trre földalatti építmények hidro-
dinamikai igénybevétele címmel tartott eladást, példákat mutatva be, melyek
a hegységképz erk hatására fellép rétegmozgás okozta alagútterhelést vették
számba.

Különösen az elnevezések körül voltak viták.
A negyedik kollokviumot júniusban tartják.

A munkabizottság témái érdekesek, számunkra is tanulságosak. Az eddigiek
szerint a kizárólag x\usztriára szorítkozó alakulat ,,nemzetközi”-nek aligha nevez-
het. Magyar részrl senki sem kapott a részvételre vagy alakulásra fölszólítást.

Az eddigi résztvevk a nyugati országokra szorítkoznak.
Szilvágyi

í
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