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S Z E ML E

Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Kubovics ír 
Pantó G y.; 1 -302-old., 172. ábra, 20 képtábla, 2 iv mell. (térkép) - Aka
démiai Kiadó, Bpest, 1970.

Két évtizeddel ezelőtt újszerű, összefüggéseket és okokat kere
ső, dialektikus vulkanológiai kutatás kezdődött hazánkban, A munka egy

re sokasodó eredményeket szolgáltatott. Az újabb eredményeket tartalma
zó tanulmányok sűrű egymásutánban követték egymást. Időszerűnek lát
szott tehát, hogy a Börzsöny és a Mátra legjobb ismerői és kutatói az uj 
szemlélet jegyében újra értékeljék a korábbi eredményeket, kiegészítve 
azokat saját legújabb megfigyeléseikkel.

Vizsgálataikat a hegységekre vonatkozó teljes irodalom kritikai 

feldolgozása előzte meg. De nem elégedtek meg a nyomtatásban is meg
jelent értekezésekkel, hanem gondos levéltári kutatást is végeztettek az 
Országos Levéltár Eszterházy hercegi családi levéltárának, valamint a 
Selmeci bányászati főiskola levéltárának anyagában. A legrégibb hasz - 
nálható feljegyzések 1776-ból valók, majd 1822. évi jelentések és értéke
lések (Beudant!) következnek. 1872 táján Szabó József foglalkozik behatób
ban a Börzsönnyel.

A Mátra és a Börzsöny _ az É -magyarországi miocén vulkánosság 
eredményeként alakult ki. A két szerző párhuzamos müve szerencsés ősz 
szehasonlitásokra ad lehetőséget, Látjuk a kétféle vulkánosság fő jellemvo 
násaiban mutatkozó egyezéseket vagy hasonlóságokat, de ugyanakkor fe l
tűnnek az eltérő magmafejlődésből eredő helyi különbségek is. A földtani 

hegységszerkezeti viszonyokat a szerzők földtani térképezéssel, valamint 
helyszini műszeres geofizikai és geokémiai vizsgálatokkal határozták meg.
A hipo-metamagmás jelenségeket az ásvány- és kőzettani szempontból vál
tozatos kifejlődésü kőzetek részletes vizsgálata alapján közelitették meg; 
egyes kőzetalkotó ásványok átalakulási folyamatának tisztázása pedig gon
dos oknyomoző elemzéssel vált lehetségessé. Az azonos kutatási-, vizsgá 
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lódási metodika a két miiben szemléleti hasonlóságokra vezetett s ez 
kétségtelenül igazolja azoknak közös kötetben való megjelentetését.

A szerzők a kutatási adatok megfelelő rendszerezésén, áttekintő 
bemutatásán túlmenően a műszeres vizsgálatok fontosabb eredményeinek 
vizuális szemléltetésére is törekedtek. Ezért a könyvben igen sok cs i 
szolat nagyon jó mikroszkópi felvételét találjuk. Ezek a különböző kő
zettípusokról illetőleg a különböző átalakulási folyamatokat tükröző 
elegyrészekről nyújtanak részletes tájékoztatást.

A korszerű vulkanológiai vizsgálatok ma már nem képzelhetők 
el elszigetelt hegységek leiró jellegű ismertetésével. Ezért a szerzők 

a két hegységet a kárpáti vulkánizmus egészébe állítják be; kiemelik 
az egyes kőzetfajták közötti kapcsolatokat és együttesen vizsgálják a 
teljes rendszer földtani kifejlődését. Müvük iskolapélda lehet a legkor
szerűbb vulkanológiai vizsgálatok végrehajtására és feldolgozására.

A mü példás tipográfiai kiállításáért az Akadémiai Nyomda dol
gozóit, illetve az Akadémiai Kiadó bőkezű vezetőségét illeti dicséret.

Bendefy L.
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Consideracoes Concernentes h Constitutica Tectőnica de Escudo
das Guianas com Especial Referencia á Formapao Roraima.

Az angol összefoglalás ismertetése.

A Guyanái-pajzs az archaikumban kialakult kraton. Konszolidáció 
ja sokkal korábban történt,mint a Braziliai -pajzsé. Uralkodó irányai és 
szerkezeti vonalai teljesen különböznek a Brazíliai -pajzsétól. A korai pre 
kambriumi geoszinklinálisok a Guyanái- pajzs északi és keleti részén 
közel K-Ny-i irányúak, ellentétben a Braziliai-pajzs főképpen EEK-DDNy-i 

szerkezeti vonalaival.
A Guyanái pajzs fedő'képződménye az ugyancsak K-Ny-i csapásu 

Roraima formáció. A táblás, nem metamorf -Roraima formáció arra mutat, 

hogy itt a formáció kialakulása után orogenézis nem volt. Kialakulása 1700 
millió év előtt történt. Noha itt évmilliók óta orogenezis nem volt, a terü
let nyugalmát azonban az epirogén mozgások megzavarták. Ezek EEK-DDNy 
és ENy-DK-i repedés rendszerek képződéséhez vezettek. Ezek az irányok 
a már emlitett lineamens jellegű K-Ny-iakkal szemben másodlagos jellegű
ek. GAUSSER szerint e másodlagos szerkezet az Andok regionális gyűrő- 
dési riányaival azonos.

Guyanái- és a Braziliai -pajzs szétválása nyomán keletkezett. Felismeri 
az Amazonas medence korai prekambriumban kialakult tafrogén szerkeze 
tét. E medence tágulását a két pajzs különböző méretű nyugat felé történt 
mozgása hozta létre. Ez a jelenség a proterozóikumban a Boraima rendszer 
doleritjeinek és gabbroinak megjelenséhez vezetett. A jura és a kréta korú 
bazaltok a tágulás ritmikus ismétlődésére mutatnak.

A pajzsokon és az Amazonas medencéjében megállapított transcurrens 
szerkezet csapásában helyezkednek el a Csendes óceáni-háton és az Atlanti - 
háton lévő K-Ny irányú szerkezetek. E szerkezetek mentén horizontális e l
mozdulások mutatkoznak . A horizontális elmozdulások következtében az At

megállapítja, hogy az Amazonas medence kialakulása a
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lanti-hát és a Guyanai-pajzs nyugatabbra fekszik, mint a Braziliai-pajzs 
és az Atlanti-hát megfelelő szakasza.

A kontinensen és az Atlanti-háton húzódó transcurrens szerkeze
tek genetikus kapcsolatban állnak egymással. A kontinens kristályos a lj
zata és az óceáni fenék talpán azonos időben keletkezett szerkezetek az azo
nos tektonikai reakciót igazolják.

A kontinentális és az óceánirepadéses övék közti kapcsolat különö
sen nyilvánvalóvá válik az egyenlitői övben a déli szélesség 4 °-a és az 
északi szélesség 12°-a között. Az egyenlitői atlanti területen a Közép- 
Atlanti-hát szétdarabolódik a Romanche-, Chain- és más frakturák terü

letén. Ezek teljes transcurens eltolódása több mint 2000 km-t tesz ki.
Mindezek alapján az az eredmény adódik, hogy a Közép-Atlanti- 

hát eltolódási öveivel mát a prekambriumban megvolt.
A transcurrens repedések kialakulását és ritmikusan megismétlő

dő szerepét Lc/cZY a Föld rotációjával hozza kapcsolatba.

Szalai T.
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