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\V. Nieuwenkamp: Stereograms fór the determination of plagioclase feldspars
in random sections. Spectrum Publisbers, New-York — Utrecht — Brus-
sels. 1948.

(Tetszleges helyzet plagioklászföldpát metszetek meghatározására szol-
gáló sztereogrammok.) — A földpátok nevezhetk a legfontosabb kzöiilkotó
ásványoknak. Kémiai összetételük meghatározása számos esetben a leglénye-
gesebb petrográfiai követelmények egyike. Meghatározásukat célzó eljárások
közül a legmegbízhatóbb és legpontosabb a kémiai elemzés volna, csakhogy
ez a módszer hosszadalmas, költséges, ezen kívül elegend mennyiség, tiszta
anyagot igényel. Így tehát a kutatás itt is az optikai módszerhez folyamodott,
mivel tudvalév, hogy a földpát-család kémiai összetétele és optikai viszonyai
között szigorú összefüggés áll fenn. A plagioklász-sor tagjainak optikai orientá-
ciója az albit-anortit tartalom szerint változik, tehát az egyes állandók adatai-
ból az elegytagok kémizmusára lehet következtetni. A kidolgozott és általá-
nosan használt legrégibb módszer az, hogy a kzetcsiszolatban ki kell keresni
a kedvez helyzet plagioklász-metszeteket, vagyis azokat, amelyeket a
csiszolat a megadott síkok vagy irányok szerint legelnyösebben talált. Ezeken
a metszeteken történik aztán, táblázatok vagy diagrammok segítségével a meg-
határozás. Az utóbbi kétévtizedben sikeres volt Fedorow módszere, amelynek
elnye, hogy nemcsak egyes kedvez helyzet, hanem bármely földpát-
metszeten, aránylag rövid id alatt . tájékozódni lehet s így az Ab-An-
viszony értékét nagy pontossággal határozza meg. Hátránya azonban,
hogy segédberendezéseket igényel: különleges, több tengely körül elmozdít-
ható mikroszkóp-asztalt; speciális tárgylencséket; megfelel fénytörés üveg-
félgömböket, melyek közé olajos folyadék segítségével kell a készítményt
közbeiktatni. Ezenkívül kisebb kristályok, ftiikrolit-szer elegyrészek esetén
— a nagyítás korlátozottsága miatt — nem használható.

Mindkét eddig használatos módszer hátrányait egyszerre küszöböli ki

N^uwenkamp új eljárása, mely az eddigieknél több optikai állandót határoz
meg az egyszer polarizációs mikroszkóp segítségével, majd az adatokat
grafikusan összefüggésbe állítja s ezzel a kzetcsiszolat bármely plagioklász-
elegyrészének An-tartalmáról pontos adatot nyer. A tetszleges helyzet
plagioklász-metszeten szükség van az ikertagok határvonalának helyzetére;

a két szomszédos ikerlemez kioltási szögére; ezenkívül tekintetbe kell venni
a kettstörés mérszámat (/in = ri — na) is. A kettstörés értékét kompenzá-
zátorral, avagy egy ügyes fogással akként állapítja meg, hogy az ikertagok
egyenl megvilágítási pozícióját felhasználva, az egyiken mért sugárkésést és
másikéval osztja és az így nyert hányados újabb, igen megbízható adatot
szolgáltat, az R J n-t. Ezekbl az adatokból az anortit-tartalmat a különlege-
sen megszerkesztett, hengeres vetítéssel készült diagrammokon olvashatjuk le.

Nieuwenkamp könyve három részre tagolódik. Az els fedezet gyakorlati
példákon lépésrl-lépésre végigvezet a meghatározás menetén. Elször az
albit-iker két példáján gyakoroltatja be a leolvasás mechanizmusát, ma'jd az
albit-periklin kombinált ikerrel foglalkozik, ezt követi a hasadási irány és
albit-iker esete, végül az albit-karlsbadi ketts-iker maghatározása fejezi be a
példák sorát.
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A második vagy általános rész tömör fogalmazásban a plagioklászok

optikájának, illetleg a módszer méréseinek és az eredmények értékelésének

elméletével foglalkozik. Magyarázza az eddig igénybe nem vett kettstörési mér-
szám jelentségét és az idevonatkozó mérések helyes felhasználását. A hengeres

diagrammok vetítési módjának és elnyeinek magyarázata, valamint a Wulff-

féle háló hengervetületének ismertetése után, a megadott diagrammokon való

tájékozódásról szóló, rajzokkal kísért fejezetek egészítik még ki a könyv máso-
dik részét,. ^

A m harmadik részét a módszerhez szükséges, külön lapokra nyomott
diagrammok alkotják. A tetszets és világos rajzú diagrammok közül 5 táblán

10 diagramm a különböz An-tartalom leolvasására szolgál; egy külön lapon
a rombos-metszet és hasadási (001) sík stereogrammját, egy rajz a Wulff-féle

háló hengeres vetületét, végül egy nomogramm a kettstörés értékeinek és a
velük összefügg adatoknak grafikus táblázatát nyújtja.

W. Niecwenkamp nagyon elmés és aránylag egyszer módszerét örömmel
kell köszöntenünk, mert lényeges haladást jelent a kzetek gyors és pontos

meghatározása terén. A módszer némi gyakorlással nagyon könnyen elsajátít-

ható és nagy elnyeit tekintve bizonyosra vehet, hogy a közel jövben
szívesen és általánosan használt eszköze lesz a plagioklász-földpátok meg-
határozásának.

SZTRÓKAY K.

Bulla B.

—

Mendöl F.: A Kárpátmedence földrajza. (Nevelk könyvtára 2.

Országos Köznevelési Tanács Budapest, 1947.)

A Nevelk Könyvtára 2. köteteként az Országos Köznevelési Tanács
kiadásában megjelent testes (1—611 old.) könyv tárgya és kitzött célja

egyaránt rászolgál fokozott érdekldésünkre. Hiszen földtörténeti szemléletünk
nézpontjából az, ami ma földrajzi probléma, holnap földtanivá érhetik.

S mindezen túlmenen a Kárpát-medence akkor sem nélkülözhetné föld-

történelmi fundamentumának alapos megvilágítását, hogyha minden más táj-

egység (vagy pláne politikai egység) leírásában a földtani elem csupán mel-
lékes szerephez jutna. Más szóval ez annyit jelent, hogy a Kárpát-medence
a földtekének valósággal kiváltságos darabja. „A nagy medence egysége, föld-

rajzi összhangja, — írják a szerzk — a tények kényszerít erejével jelenik

meg a terület legkülönbözbb fajta (szerkezettani, geológiai, morfológiai,
növényzeti, gazdasági) térképek ábrázolásán. Igazi iskolapéldája a táj-

egységnek." S hogy ez a megállapítás nem csupán holmi szólam, meggyzen
és közértheten igazolja a könyv els fejezetében áttekintheten és logikusan
csoportosított földtani bizonyító adathalmaz.

Nem mulaszthatjuk el annak kiemelését, hogy a könyvnek ezt a fejezetét

nemcsak a szerzk idevágó szaktudása, hanem didaktikus érzékük lépten-
nyomon való megnyilvánulása is mintaszervé avatja. A medence szerkezeté-
nek, tájalkotó és tájformáló tényezinek nemcsak a nevelk, hanem az avatat-
lanok számára való alapos, s mégis könnyed megvilágítása, valamint a szoro-
sabb értelemben vett földrajzi adatok garmadája ezt a könyvet mindannyiunk
nélkülözhetetlen kézikönyvévé minsíti, akik természetjárás közben szemünket
nyitva szoktuk tartani.

A szerzk a Kárpát-medence bemutatását egyes kisebb tájegységek
(Alföld, Kis-Alföld, Dunántúl, ÉNy-i, ÉK-i Felvidék, Erdély) részletes ismer-
tetésével, s az emberföldrajz szerves bekapcsolása révén érik el. De jóllehet

így az egyes kisebb bájegységek néhány sajátos, elkülöníthet egyéni vonása is

elénk tárul, a nagy medence földrajzi egysége mégis töretlen marad.

A függelékül közölt képes táblákon jól megválasztott 45 fénykép jut

szemléltet szerephez. Fontos kiegészítje a könyvnek a földtörténeti korok
rövid fölsorolása és áttekintése is, cak az a kár. hogy a Kárpát-medencében
klasszikus kifejldésben szerepl Újkor (Neozoikum) egyes szakaszainak föl-

sorolásában elavult mintához ragaszkodik. Földtani vonatkozásban egyéb,
téves vagy meghaladott dolgok is találhatók, amelyek a remélhet új kiadásban
javításra szorulnak.

Gaál István
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Értelemzavaró sajtóhiba. A F. K. 75—76. köt.-nek 12. oldalán, (Gaál
István cikkében), az alulról számított 6. sor közepe táján „Ennek okát .

.

szavakkal kezdd mondat hiányos. Az elmaradt résszel kiegészített mondat
helyesen így hangzik: Ennek okát többek közt abban gyanítottam, hogy szak-
társaim nem látták elég lényegesnek a különbséget az eddig használatos
Martes martes L. foss. és a Martes martes fossilis L. között.

A. Roberts M. Sc. Geological structures and. maps. Pitman and Soons, LTD.
London. 1947/ 66 oldal.

A kitn gyakorlati kézikönyv 11 fejezetben foglalkozik á földtani
térképpel, a használt jelekkel, földtani szelvényekkel, a természetes és túl-

magasított léptékekkel, az üledékes kzetek tulajdonságaival, rétegzettséggel,
dléssel, csapással, kibúvásokkal, gyrt formákkal, vetdésekkel és azok meg-
nyilvánulásaival, a lepusztítás eredményébl adódó formákkal, a rétegek
vastagságbeli változásainak következményeivel, valamint a magmatikus
kzetek megjelenési formáival. Végül 39 térképet közöl különböz föladatokkal.

A szükséges szerkesztések közül csak a legegyszerbb és legkönnyebben
áttekinthet eljárásokat közli, ez a része talán kissé hiányos is, hiszen a könyv
alcímébl kitnik, hogy általános- és bányamérnökök számára készült.

A térképlapod a gyakorlatokkal olymódon vannak összeállítva, hogy az

egyszerbbtl haladhassunk a bonyolultabb felé.

Sz — y.

Walton, John: An Introduction to the Study of fossil Plants. — Adam and
Charles Black. London, 1940. — 188 oldal, 139 képpel.

,

Ez a kiváló munka ösztönz bevezetés a palaeobotanikába. Különösen
egyeteifii hallgatóknak ajánlható e könyv. Serkenteni akar ezzel a könyvvel
arra, hogy késbb részletesebb munkákkal is bvítsék ki látókörüket e téren.

A könyv természetesen feltételez már némi botanikai tudást, de tárgyalja az
snövények vizsgálatához szükséges módszereket is. Felhívja a gyjtésre is

a figyelmet, hogy a saját gyjtésekkel a tárgyszeretetet növelje.

A könyv írója önkényes válogatást volt kénytelen végezni a bséges
palaeobotanikai irodalom anyagából. Céltudatosan olyan növénytípusokat
válogatott ki az ismertetésre, amelyeknek nemcsak vegetatív, hanem
reproduktív szervei is legalább részben ismeretesek. Anyagának csak kis

része új, de az anyag ügyes összeválogatása a szerz igen nagy érdeme.

Munkája \$égén felsorolja a forrásmunkákat és azok szerzit is, akiktl a leg-

újabb eredményeket átvette. E szerzk viszont a világ legjobb palaeo-

botanikusai.

Összefoglaló magyar palaeobotanikai munka hiányában, angolul tudóknak
melegen ajánlhatjuk ezt a tanulságos könyvet.

Rásky Klára
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