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Az agyagásványok a Földkéreg legfelsőid) övében jelennek meg és így a bioszférával
közvetlen kontaktusban állnak. Feltételezhető, hogy az élet keletkezésében is jelentős szerepet
játszottak, s manapság a kőolajiparon, építőiparon és mezőgazdaságon keresztül a modern
emberrel a legközvetlenebb kapcsolatban álló ásványcsoport.
NEMECZ ERNŐ k ö n y v e lépésről-lépésre tárja fel a szakember előtt ezeket a nagyon változatos kémiai felépítésű és kristályszerkezetű ásványokat.
A munka három fő részből áll. Az elsőben a kristályszerkezettel foglalkozik, és részletesen ismerteti a tetraéderes és oktaéderes rétegkötelékek felépítését, a m e l y a rendszerezés
alapja. Újszerűen oldja meg a különböző típusú agyagásványok jelölését. A STEVENS-féle
arányszám mellett betűjelzést is alkalmaz, és így szemléletessé teszi az oktaéderes és tetraéderes rétegek váltakozását a filloszilikáttípusú agyagásványokban. Az egyes ásványok részletes
kristályszerkezeti ismertetése után közli a porfelvételi röntgenadatokat és kémiai összetételeket, ami a DTA és röntgendiffraktogramok ábráival együtt a meghatározás biztonságát segíti
elő. Külön felhívja a figyelmet a szmektitek intrakristályos duzzadó és ioncserélő képességére,
és kristályszerkezeti alapon értelmezi e fontos, gyakorlatban is felhasznált tulajdonságokat.
A kevert rétegszerkezetű agyagásványok ismertetése azért is fontos, mert a hazai hidrotermás
agyagásványtelepekbcn igen gyakran fellelhetők (allevardit*). Végül kitér a láncszerkezetű és
amorf agyagásványok jellemzésére is.
A könyv második, legértékesebb része az agyagásványok szisztematikus meghatározási
metódusának ismertetése. Áz ásványcsoportok identifikálásának alapja a röntgendiffrakciós
porfelvételeken kimért bázisreflexiók d 0 0 | értékei. Az egyes ásványfajták meghatározása a természeti anyag hevítéses és vegyszeres kezelésének hatására változó rácsperiódusok alapján
történik. Szemléletes, k ö n n y e n kezelhető meghatározó táblázatai nemzetközileg is egyedülállóak. A röntgendiffrakció mellett más meghatározási eljárásokat is ismertet (infravörösspektroszkópia, DTA, elektronmikroszkópia), ábrák és fényképek kíséretében.
A könyv harmadik, befejező része az agyagásványok genetikája. A mállási folyamatok
kapcsán levezeti a megváltozott egyensúlyi viszonyok hatására létrejövő agyagásványszerkezeteket, majd rátér a laboratóriumi szintézisükre, bemutatva stabilitási tartományukat binér,
terne és kvaterner rendszerekben. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a természetes
és mesterséges rendszerek között jelentős eltérések lehetnek. Erőteljesen kiemeli, hogy a laboratóriumi eredmények alkalmazása természeti folyamatok értelmezésére csak igen nagy körültekintéssel lehetséges. A fentiek ismeretében felvázolja az agyagásványok genetikai rendszerét,
és számos magyarországi példákra hivatkozik
ezek főleg a szerző saját kutatási eredményei
rámutatva arra, hogy az elméleti ismeretek birtokában inilyen konkrét problémák oldhatók tneg. Ebhen a fejezetben a hazai m a g m á s kőzetek agyagásványosodásán van a hangsúly, minthogy az ország közel kétharmad részét üledékes kőzetek borítják, és ezeknek jelentős hányada gazdag agyagásványban, remélhető, hogy e munka n y o m á n megindul a szélesebbkörű, jól megalapozott agyagásványkutatás az ország üledékes képződményeiben is.
A kitűnő k ö n y v értékét jelentősen emeli a kiválóan sikerült szemléletes ábrák és táblázatok sora, továbbá az egyes részek utáni bőséges szakirodalmi jegyzék.
A monografikus tanulmány egyike a mai magyar természettudományos szakkiadványok legjobbjainak. Érdemes arra
miként az Előszóban SZÁDECZKY-K. E. akadémikus is
javasolja —, hogy a kiadó a könyv idegen n y e l v ű megjelentetését szorgalmazza.
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