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C. limbata Born, (r.), C. austriaca d’Orb. (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), 
C. arcuata Karr, (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), C. Malcevici n. sp. (r.).

Amphimorphina Hauerana N e u g . (s .).
Polymorphina gibba d’Orb. (r.), P. gibba d’Orb. var. pirula Egg. 

(n. r.), P. communis d’Orb. (r.), P. probléma d’Orb. sp. (r.), P. probléma 
d’Orb. var. deltoidén Ess. (r.), P. amplectens Ess. (r.), P. amygdaloides 
Ess. (r.), P. guttula Ess. (r.), P. discreta Ess. (r.), P. sororia Ess. (r.), P. obtusa 
Born, (r.), P. globosa Born, (r.), P. sp. (r.), P. cognata n. sp. (r.), P. leprosa 
Ess. (r.), P. spinosa d’Orb. (r.), P. tubercalata d’Orb. (r.).

Uvigerina urnula d’Orb. (r.), U. pygmaea d’Orb. (r.), U. venusta 
n. sp. (s.).

Globigerina buttoides d’Orb. (s.), G. reguláris d’Orb. (r.), G. tri- 
lóba Ess. (s.), Orbulina universa d’Orb. (s.), 0. universa d’Orb. var. 
biloba d’Orb. (n. r.), Sphaeroidina austriaca d’Orb. (n. r.), Truncatulina 
sp. (r.), Heterolepa Dutemplei d’Orb. sp. (n. r.), Anomalina granosa 
Hantk. (r.), Semseya lamellata n. gen. et n. sp. (s.), Pulvinulina repanda 
Eichtel et Moll. sp. (n. r.), P. oblonga Will. sp. (r.), P. Schreibersii d’Orb. 
sp. (r.), Epistomina Partschiana d’Orb. sp. (n. r.).

Nonionina pornpilioides F ichtel et Moll. sp. (r.), N. communis d’Orb- 
(r.), N. perforata d’Orb. (r.), Polystomella crispa Linné sp. (s.), P. acideata 
d’Orb. (r.), P. macella F iohtel et Moll. sp. (n. r.), P. subumbilicala Czjz. 
(r.), P. sp. (r.), Amphistegina Hauerina d’Orb. (s.).
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A GEOLOG] A ÚJABB FELADATAIRÓL.
Süess E. tanár előadása, melyet a természetkutató társulat 1893. évi vándorgyűlésén

Görlitzben tartott.

A geológia újabb feladatairól szólva mindjárt a mi tudományunk határszé
leire kell Önöket vezetnem, mert csak onnan, hol előőrseink állnak, lehet a dolgok 
további fejlődését áttekinteni. Nem tudom, sikert érek-e vele ? De a tárgy min
denesetre oly terjedelmes, hogy hosszabb bevezetést nem engedhetek meg ma
gamnak.

Legelőször is vessünk egy pillantást az eddig megtett útra. Mondhatjuk, 
hogy a mai geológiának kiinduló pontja a múlt században a freibergi nagy bánya
iskola volt. Ott kezdték legelőször W erner vezetése alatt a hegység kőzeteinek 
települését tanulmányozni és összefüggő területeket rendszeresen átkutatni. De 
csak miután a jelen század első évtizedében Cuvier bebizonyította, hogy a párisi 
gipszben talált emlős maradványok tényleg kihalt állatfajoké, mióta az angol 
S mith kiderítette, hogy a réteges kőzeteknek különböző fekveteiben foglalt kövü
letek egymástól is különböznek és hogy ennélfogva lehetséges a rétegeket kövüle
teik segítségével osztályozni; mióta végre v. B uch L ipót hatalmas lendületet
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adott a hegység szerkezetének tanulmányozásának : csak azóta tiint ki, mily rend
kívüli tágas új terület nyílik itt az ember kutató szellemének.

További tetemes haladások a jelen század első felére és közepére esnek. 
Freibergben a földtani kutatásnak czélja eredetileg a teléralakban előforduló 
nemes fémek felkeresése volt. Később felismerték az emberek, hogy a kőszén és a 
vas még sokkal fontosabbak az államra nézve, és végre arra a meggyőződésre 
is jutottak, hogy a földkéregnek még sokkal tekintélyesebb része. t. i. a termőföld, 
az ország jólétére nézve a legnagyobb jelentőséggel bír.

így tehát fokonkint megerősödött az a meggyőződés, hogy az ország geoló
giai alkotásának átkutatása fontos előmunkálata a közgazdasági fejlődcsnek. ez 
pedig oka annak, miért eszközöltetnek az országok geológiai felvételei áliamkölt- 
ségen, nemcsak Európának majdnem minden államában, hanem számos tengeren
túli államban is ; ilyen intézetek vannak az Egyesült-Államokban, Canadában, 
Ausztráliában, Űj-Zeelandban és Japánban is. A hol állami intézetek nincsenek, 
vállalkozó utazók bővítették ismereteink körét, mindenekelőtt v. E i c h t h o f e n  

F erdinand az ő terjedelmes kutatásaival Chinában. Angolok és oroszok bebaran
golják Középázsia hegységeit. Mondhatni, hogy a jelen időpontban a geológiai 
szerkezetre nézve a földfelület túlnyomó részéről lagalább némi ismeretünk van.

Az imént említett állami felvételeknek rendesen az a hiányuk, hogy a poli
tikai határokon elvágódnak, ezek pedig épen nem esnek össze a természetes hatá
rokkal, hanem igen gyakran valamely hegység vízválasztóját követik, úgy hog a 
hegységnek egyik fele az egyik, másika a másik államhoz tartozik. Ilyen határ 
pl. az Óriáshegységé is, melyen ma utaztam át. Ennélfogva csak a különböző állam- 
területek felvételeinek egyesítése adhat helyes fogalmat a földfelület bizonyos 
egységeinek valódi szerkezetéről. Az a kép, melyet ma a föld szerkezetéről bírunk, 
semmikép sem tulajdonítható érdemül csak egyes kutatóknak, hanem a közös 
munkák nagy mennyiségéből keletkezett.

A geológiának külön és fontos ágát képezi a földfelület mai domborzatának 
keletkezésére vonatkozó vizsgálat. Igen hosszú időn át azt vélték, hogy minden 
hosszúra nyúló hegység egy vonalszerű földrésznek emelkedése által keletkezett, 
ez lett volna a hegység tengelye, melyhez két oldalt a hegység melléktagjai és 
melléklánczai részarányosán csatlakoznának. Magát, a középtengely kiemelkedését 
egy időn át hasonló folyamatnak tulajdonították, mint a mely a vulkánok emelke
désére vonatkozólag feltételeztetett, t. i. egy a föld belsejéből kifelé ható erőnek, 
mely ezen hegységtengelyeket fel- és a melléklánczokat oldalt félretolta volna. 
Még B uch is így képzelte magának a folyamatot.

Mások, nevezetesen E lie  de B eaümont, a franczia nagy geológus, még azt is 
lehetségesnek tartották, hogy a vonalszerű hegységtengeiyek elo-zlása a föld kerek
ségén valamely egyszerű mértani törvényre vezethető vissza. Ezen tengelyek 
menetét egy a földtekébe beillő kristály éleinek megfelelőnek képzelték.

De mindezen régibb nézetek, habár évtizedeken át hasznos alapjai voltak a 
kutatásnak, a mai napi tapasztalatoknak már nem felelnek meg. A legfontosabb 
alapfeltételeik téveseknek bizonyultak. Először is kitetszik, hogy a legnagyobb 
lánczliegységek szerkezete nem részarányos, hanem asvmmetriás és egyoldalú, 
és hogy a symmetriás szerkezet csak kivételesen és megközelítőleg találtatik. így 
példáúl a nyugati Alpokban az úgynevezett «központi tömzsök» leghatalmasb-
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bika, a Monte Eosa, nem a hegység közepére, hanem egészen annak déli szegé
lyére esik.

Élie de Beaümont eszméje, mely szerint a hegyvonuiatok egy kristálytest 
éleinek a földfelületre való vetületének felelnek meg, már csak azért is elvetendő, 
mivel a nagy hegységek kevés kivétellel nem egyenesen, hanem többé-kevésbbé 
ívalakban vonulnak.

A helyes felfogás szempontjából mindenek előtte tekintetbe kell venni, hogy 
a föld felülete alakulásának egyik lényeges tényezője azon romboló hatás, melyet 
a fagy, az elmállás és a folyó víz a kőzetekre gyakorol. A hegységek, a mint azokat 
mai nap látjuk, csupán többé-kevésbbé elpusztult romjai ama sokkal tetemesebb 
magaslatoknak, melyeket a természet hajdan épített. A ki beletanult ezen romok
nak képzeletben való ujjáalkotásába, lényegileg má? és pedig sokkal nagyobbszerű 
fogalmat kap a legtöbb hegységről. Ez a kép azután nagyban különbözik a tájkép
festők vagy térképrajzolók műveitől. Ezzel azonban még csak alapot nyertünk, me
lyen a hegységek keletkezésének okait fejtegethetjük.

A hegységek feltornyosulásában nyilatkozó erő, úgy látszik, első sorban a 
földgömb külső burkának összehúzódásából keletkezik, a mivel egyúttal a föld
átmérő megrövidülése jár, és az egész folyamat bolygónk folytonos kihűlé
sétől ered.

Látjuk, hogy ezen összehúzódás kétféle alakban nyilvánul, vagy vízszintes 
mozgásban, t. i. redőzésben vagy függőleges zsugorodásban mint beszakadás.

A szerint a mint ezen mozgások egyike vagy másika nyeri a túlsúlyt, majd 
hosszú redőzést látunk a föld felületén, pl. az Alpokban vagy az Ural-hegységben, 
majd lapos földtáblákat, mint pl. a Szaharában és Oroszország középső részében, 
majd beszakadások vonalait, mint a Holt tengernél, majd megint nagy elsülyedé- 
seket, mint pl. az Apenninek nyugati oldalán.

A hegylánczok redői hosszú hajlított vonulatokat képeznek, melyek idősebb 
földrögök szélén gyakran feltorlaszulnak és általiak irányukból eltereltetnek. Alak
juk a mozgó víztükör hullámvon illatára emlékeztet, és külső redőik, melyek a 
hegység szegélyét képezik, néha tökéletesen áthajlók, úgy hogy a redőzött hegység 
rétegsorozatát a mozgás irányában fekvő előtér felé megfordított rendben találjuk.

E szerint a földfelület alakulása vidékenkint más-más szerkezetű. Itt föld 
táblák, amott beszakadt területek, tovább ismét redőzött és áttolt darabjai a 
földkéregnek, melyeknél, a mint mondtuk, a fiatalabb redők az előttük fekvő 
területek által szabad kiképződésükben meg vannak akadályozva.

Kitűnik azonban, hogy a földfelület domborzata éppen nem vág mindig össze 
annak belső szerkezetével. Ilyen esetekben, ha helyes felfogáshoz akarunk jutni, 
szükséges, hogy a szerkezetet, főleg tehát a redővonalok és a törések menetét fel
ismerjük. Ezek a vonalok itt a döntők, nem pedig a külső domborzati alakok.

Például tekintsünk a Harz-hegységre. Körvonalai szerint ezen hegység ellip- 
sisalakú, melynek nagyobbik tengelye EENy-felé van irányozva, valósággal azonban 
redőkből áll, melyeknek tengelyei EEK-felé, tehát rézsűt a külső alakra vonulnak. 
Csupán a domborzatot tekintve, a Harz az ő imént említett körvonalával mint 
önálló hegység jelentkezik, és ilyennek tekinti a geographus; de a geológus, a ki 
a rétegek csapását követi szemmel, benne nem lát egyebet, mint a nyugatra fekvő 
rajnai hegység folytatását, mert ebben ugyanaz a rétegcsapás uralkodik.
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Hasonló esetet találunk a Yogesek és a Feketeerdő-hegységekben, rétegeik 
Tonulása ÉÉK-felé irányulván, a hegységek külső alakját rézsűt szeli é- folytatását 
egyfelől a középfrancziaországi magas földben, másfelől a Fichtel-hegységben leli.

Csak ezen az utón kapunk tiszta fogalmat a jelenségek összefüggéséről, és 
könnyű lesz arról meggyőződnünk, hogy ezen most különválva kimagasló hegység- 
részek tényleg csak töredékei egy egységes redőzésnek, melynek nagy részei elsül
lyedtek. Az elsülyedt részek között a megmaradt töredékek, ú. m. a Feketeerd' • = 
a Yogesek, kiemelkednek és ezen kimagasló darabokat nevezzük bástyáknak 
(Horste).

Említettük, hogy volt idő, midőn a föld hegylánczairól azt tartották, hogv 
bizonyos geometriai szabályok szerint elrendezvék, és e szabályosságban határ • 
zott, a földgömbbe illő kristályalakok éleit vélték felismerni. De minél tovább fej 
lődött ismeretünk, annál inkább tért el a természet képe ama feltételes mértani 
szabályosságtól, és a mint a természetben gyakran történik, itt is egész váratlan 
igazságok derültek ki.

Ha térképen kirajzoljuk a nagy redővonulatokat, melyek vagy még teljesen 
épek vagy beszakadások folytán csak egyes bástyákban tűnnek fel, akkor rendsze
rint nagyhajlású görbe vonalok állnak elő, és képesek vagyunk ezen görbékben a 
vonulat külső domború oldalát, melyen a redők gyakran egészen áthajlók, meg
különböztetni a homorú belső oldaltól, melyen rendszerint a beszakadások nagyobb 
számuak.

Ezen szempontból vizsgálván meg a földnek azon részét, melyet ó-világnak 
szoktunk nevezni, azaz fölkeresvén annak egyes redővonulatait és a feldaraboltak - 
nak töredékeit kiegészítvén, a következő tényállás derül ki :

Elsőben kapunk egy redővonulatot, mely Genuánál kezdődik, az Apenninen 
át Sziczilián végig az északi Atlasz-hegységre húzódik, Gibraltárnál meghajolva a 
tengerszorost keresztezi, a délspanyolországi baeti Cordillerában és a Sierra- 
Nevadában folytatódik és egész a Baleari szigetekig tart. Ezt a nagy ívet nevezzük 
a nyugati Közép-tenger ivének.

A második ív az Adriai-tengernek túlsó partját képezi, magába foglalván 
Dalmácziát, Albániát, Görögországot, végig vonulván Kréta és Kandia szigeteken 
és a Taurusban lelvén folytatását. Ez tehát dinari-taurusi iv.

A harmadik ív a Tigrie-folyó mentén halad, magába foglalván a Zagros- 
hegylánczot, végig vonul a perzsa öböl keleti partján, majd az Indus-folyó nyugat: 
oldalán északfelé hajlik és Dera Ismail Khan várostól északnyugatra fekvő vidékig 
tart. Ez az ív tehát átkarolja az egész iráni felföldet és azért iráni ívnek 
neveztetik.

A negyedik ív csak rövid: Dera Ismail Khantól a Ihelum-folyóig terjed. Ez 
a darab a Hindukus nagyszerű hegyvilágának külső szegélyét képezi és rétege: 
különös módon zavarvák és átdöntvék. Ezt a szegélyt Sóshegyláncznak (Saltrange 
nevezik.

Az ötödik ívet maga a Himalaya-hegyBég képezi. Ezen óriás hegységnek 
külső szélén a rétegek szintén egészen fel vannak forgatva, a legrégiebbek ?. ó-_-- 
fiatalabbak fölé kerültek. Déldélkelet felé ezen ív addig a pontig terjed, hol a 
Brahmaputra kilép a hegységből. Itt hozzá sorakozik az ívek legnagyobbika, me
lyet burmai ívnek nevezhetünk. Ennek a vonulása az Irawaddi-folyó mentén
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Középázsiából csaknem a délkör irányában lefelé tart- és külső szegélye a Negrais 
foktól az Andam.mok, Nikobarok, Szumatra és Jáva-szigeteken át egész a Szunda- 
szigetekig húzódik.

Középázsiábau nagysziímú redővonulat sorakozik többé-kevésbbé párhuza
mosan a barmai ív, a Himalaya- és a Sós-hegyláncz külső szegélye mögé és ezen 
egymás mellett álló hatalmas hegvlánczok, melyek Belső-Ázsiának felföldét képe
zik, a mennyire mainap ismeretesek, kivétel nélkül délfelé redőzve látszanak, csak 
úgy mint az imént felsorolt ívek. Ezen a déli irányban redőkké összenyomott lán- 
czok Ázsia belsejéből a Csendes-tenger felé egyes ívalakkú vonulatokká oszlanak 
fel és ekként képezik Ázsia keleti partja mentén ama sajátságos ívalakú sziget
vonulatokat, melyet sokan már virágfűzérekliez hasonlították.

Az elseje ezen íveknek a Liu-Kiu-szigetekből áll, a második Japánból, hol 
azonban a Hon-Siu-sziget közepén egy nagy harántzavarodás, vagyis két ívdarab
nak találkozása mutatkozik. A harmadik ívet a Kuril-szigetek képezik, melyek 
Jesszotól Kamcsatka felé vonulnak. Kamcsatka maga részben a kurili ív folytatá
sából, részben egy belső párhuzamos ívből áll. Ezen ívekhez, melyek a keletázsiai 
szárazfölddel oly szoros kapcsolatban állnak, hozzácsatlakozik még az Aleutok 
nagy íve és Alaska-félszigete.

Mindezen redőívek a gibraltári hajlástól kezdve, tehát a Spanyolországban 
fekvő ívdarab kivételével valamennyi ív, Gibraltártól Kamcsatkáig és az Aleuti- 
szigetekig azáltal tűnnek ki, hogy redőzésük iránya délfelé mutat. Együtt véve 
ezek az ívek sajátságos alakú, de igen éles határt képeznek a tőlük délre fekvő 
földtáblák irányába, melyekhez tartozik egész Afrika, az Atlasztól délre, továbbá 
Arábia Palesztinával és Szyriával, végre a keletindiai félsziget. A magas Sárkány
hegyek Natalban meg a Ghat-hegyek az indiai fensík nyugati szélén, nem való
ságos hegységek, hanem leszakadt földtáblák szélei úgy, hogy ha magaslataikat 
megmászszuk, fönt többé-kevésbbé sík fenföldet látunk magunk előtt.

így tehát az O-világ a mi fölfogásunk szerint két részre oszlik, mely részek 
határai nem esnek össze a mai világrészek határaival. Az egész földterületet, mely 
az imént felsorolt határívek külső szegélyétől északra esik, Eurasiá-nak nevezzük, a 
délre eső táblás földeket pedig Indo-Afrika elnevezése alá foglaljuk. Az utóbbi 
tehát a Wadi-Draa-torkolatától, az Atlanti-tenger partján, egész a Brahmaputra- 
torkolatáig a bengáli öbölbe terjed.

Engedjék meg, hogy most még a földfelület többi részeire is futólagos pil
lantást vessek.

Úgy Észak- mint Dél-Amerikának az a sajátsága, hogy réteggyűrődéseik 
főleg nyugatra, tehát a Csendes-tenger felé van irányítva. Az Aleutok ívéhez 
csatlakoznak a William-öböltől délre a Kenia-félszigettől kezdődő nyugati redő- 
vonulatai Észak-Amerikának, melyek azután Alsó-Kaliforniában és Mexikóban 
folytatódnak. A tehuantepeci öböltől délre megváltozik a kép és a nyugati Közép
tenger íveihez némileg hasonlatossággal biró viszonyok állnak be. Itt ugyanis a 
következőt látjuk:

Venezuela északi részében vannak keletről nyugatra csapó réteggyűrődések, 
melyek Trinidad-sziget körvonalában lelik legvilágosabb kifejezésüket. Úgy lát
szik azonban, hogy ezen vonulatok folytatása Tabago és a Kis-Antilla-szigeteken 
keresendő. A Kis-Antillakban meglehetős biztonsággal követjük egy hegység
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nyomát, mely a Szűz szigeteken át Portoricora húzódik és San Domingón két 
részre oszlik, melyek egyike Jamaikába, másika meg Cuba déli részében foly
tatódik.

Más ívvonulat képezi Cubáuak egész északi részét, Guatemala és Honduras 
államokban pedig ugyanezen redővonulatokat találjuk, a mint Közép-Amerika 
alakját haránt szelve a Caraib-tenger területéről a Csendes-oczenáig vonulnak- 
Ebben a vidékben tehát a redővonulatok iránya valósággal keresztébe esik a szá
razföld körvonalaira. Azt, hogy a hondurasi redővonnlat folytatása merre esik, 
nem lehet látni, mert a Galapagos-szigetek csupán régi vulkáni kőzetekből áll
nak. Ellenben világosan tapasztaljuk, hogy az Antillák ívének kőzeteihez egészen 
hasonló képződmények Venezuela nyugati részében is meg vannak és innen 
kezdve három vonulatot képeznek, melyek Ecuador felé tartanak, ott végre egy 
törzszsé tömörülnek és onnan kezdve Perun és Bolívián keresztül mint egyetlen 
hatalmas redővonnlat az Andok magas Cordilleráját képezik, melyre a vulkánok 
csak mint idegen jövevények felrakódtak.

Arica-öblénél új ív kezdődik, mely Bolívia nyugati partját követve Chilin is 
végig, majd a nyugati Patagonián át húzódik, végre Horn foknál megkanyarodva 
keletnyugati csapással Staten Islandra csap.

Mindezek a redővonulatok nyugat felé nyomódtak, kivéve az imént emlí- 
lített görbe ívet az Antillákon és a legdélibb darabot Staten-Islandban.

Ausztráliában a keleti redőzés uralkodik. Ezen világrésznek nyugati oldala 
oly szerkezetű táblaföld minő Indo-Afrika és talán nem is más, mint annak foly
tatása, keleti partját ellenben egy hosszú redővonulat képezi, mely Vandiemens- 
landban folytatódik. Uj-Seeland és Űj-Caledonia egy párhuzamos redő vonulatnak 
darabjai, melyek Ausztráliához úgy viszonylanak, mint a Saltrange vagy a Hima- 
laya a tőlük északra fekvő középázsiai redőzött területekhez.

Ámde térjünk vissza a földfelületnek azon részéhez, melyet legpontosabban 
ismerünk, t. i. Európához, vagy hogy szabatosabban szóljunk, nyugati Eurasiá- 
hoz. Itt a jelenségek felette bonyolódottak és a változatosság, úgy látszik nagyobb 
mint a földnek bármely más részén. Míg egyfelől Eurasiának fentebb felsorolt ívei 
délfelé vannak redőzve, közép Európában északfelé tolt redővonulatokat látunk, 
még pedig úgy, hogy Európa területén ismételten és mindig északfelé lett 
redőzve.

Kezdjük el szemlénket északnyugaton. Island valamint Jan-Mayen vulkáni 
képződmények. A nyugati Hebridák, egész Norvégia a Lofotok-Mageröig és az 
Északi fokig ősrégi gneiszből állnak. De a mint a szigetekről átlépünk Skóthon 
északnyugati partjára, ott mindjárt teljesen felforgatott kőzetrétegekre akadunk, 
melyek megfordított településsel az ősrégi gneiszre fel vannak tolva és egy nagy 
redővonulatnak külső szegélyeként jelentkeznek. Ezen vonulatnak általános csa
pásiránya északkeleti. Elterjed pedig Island és Wales nagy részére, Angolország 
némely területére, egész Skóthonra és még Norvégia nyugati redővonulataiban 
is leli folytatását. Valamikor ez egy egységes redőzött hegység volt, melyből ma 
már csak egyes romokat ismerünk és a töredékek között ma a tenger veti hullá
mait. Ezt nevezzük mi caledoniai hegységnek.

Ez a redővonulat igen magas korú, a geológiával foglalkozók számára meg
említhetem, hogy benne a szilurkorszak kőzetrétegei már redőkbe vannak szedve,
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míg az alsó devoni lerakodmányok vízszintes településben maradtak. A caledoniai 
liegységredőzés tehát magasabb korú a devoni üledéknél.

írbon nyugati partján, a Shannon-folyó torkolatától délre, újból egv redő- 
vonulat kinyomuló külszélét látjuk, mely írbon déli részét átszelvén, a St. Brides- 
öbölben Walesbe batol, Walesnek legdélibb félszigeteit keresztezi, a Glamorgani 
kőszénmedenczát szeli, a bristoli öblön át a Mendip-dombok felé tart, azután, 
fiatalabb üledékek takarója alatt déli Angolországon keresztül Calais felé és 
tovább Douai és Yalenciennes vidékére a franczia-belga határ közeiéig húzódik. 
A redők áttolatását itt azért ismerjük oly behatóan, mivel Francziaországban 
épen ezen a vonalon vannak igen jelentékeny széntelepek, melyek mind többé- 
kevésbbé felforgatott helyzetben vannak. A vonulat külső szélének és a meg
felelő redőknek csapása gyenge liajlással NyENy-ról KDK-felé irányul.

Az ezen vonaltól délre fekvő földek, tehát Kerry és Cork, Cornwall és Devon, 
továbbá Normándia és Bretagne le egészen a Vendéeig ugyanilyen irányú redők- 
ből vannak alkotva; a redők mind északfelé hajlanak, de utólag törések által 
egyes bástyákká vannak feldarabolva. Itt is megjegyezhetjük, hogy ezen redő- 
vonulatok geológiai korát ismerjük és pedig a caledoniai redőzésnél fiatalabbnak 
ismerjük, mert itt a főredőzés korszaka a kőszénkor utolsó felének közepére esik, 
a kőszénképződmény régibb rétegei ugyanis még részt vesznek a redőzésben, a 
fiatalabbak ellenben ama hegységnek már lekopott redőin átnyúlva települnek. 
Ennélfogva intra-carboni-nak mondhatjuk ezen redőzés korát. A meglevő töredé
kekből ítélve, úgy látszik, hogy ezen vonulatnak legmagasabb hegyei Bretagne- 
ban, talán a Morbihanban léteztek; minthogy a bretagnei félsziget a rómaiak 
korában Armorika nevét viselte, a redővonulatot, melynek külső széle, a mint 
mondottuk, Shannontól egész a franczia-belga határig terjed, armorikai vonulat
nak vagy armorikai hegyláncznak nevezzük.

Ama most említett, Douai és Yalenciennes között fekvő ponttól kezdve a 
redők iránya megváltozik és csapásuk már most KÉK-felé tart. Itt is redővonu- 
latnak külső, felforgatott és átnyomott szélét látjuk, melynek természetét a belga 
széntelepek szerkezete pontosan tünteti fel. A redőzött bástyák csoportja, mely- 
lyel most kell foglalkoznunk, rendkívül nagy. A feltolt külső szél nem sok helyen 
látható, felismerhető ugyan — a mint mondottuk —- a belga széntelepekben, de 
a Rajnán túl elenyészik és egyáltalán többé nem válik láthatóvá, csak messze 
keleten, a Szudeták keleti szélén, t. i. az ostraui kőszénterület nyugati részében, 
hol az ottani széntelepek áttolatásában nyilvánul.

Ezen darabokra szakadt hegység bástyáiban a redővonulatok a nyugati 
részben ÉK vagy ÉÉK, továbbra K, azután KDK, DK és végre egészen D-re 
csapnak. Egészben véve tehát egy nagy, északfelé domborodó ívet képeznek, 
melynek legnevezetesebb bástyái a következők : először is a belga kőszénterü
leten belül az egész redőzött hegység a Rajna vidékén le a Taurus-hegységig, 
messzebb délre a Feketeerdő, a Yogesek és a franczia Középfelföld keleti része, 
azután keleten a Harz-hegység és egy egész sora azon hegység darabjainak, 
melyek a csehországi főtömeghez többé-kevésbbé csatlakozva a Tliüringail erdőtől 
egész az imént említett ostraui kőszénterületig vonul.

Eme redőívnek domborulása legfeltűnőbben mutatkozik az Ércz-hegység 
és az Oriáshegység egymáshoz való állásában. Bajorországban, Hof táján, a
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Münchberg gneisztömegében egy teljesen lerombolt begytömzsnek alaprajza 
ismerhető fel. Ez a hegység, mely valamikor talán annak az egész hatalmas redő- 
vonulatnak legmagasabb alkotásaihoz tartozott, különös fontossággal bír, és mint
hogy ez az egész vidék, az ú. n. Szász Vogtland, az ó-korban a Variskok országá
nak neveztetett, azért ennek az egész redőívnek, mely a franezia Középfenföldtől 
a Szudetákig teljed a varisk redővonulat vagyis varisk hegység neve adatott 
Csakis a bástyadarabok szerkezetének nyomozása útján vált lehetővé a mainap 
feldarabolt magaslatokat összefoglalni és bennök egy ősrégi német hegység
vonulat egységét febsmerni.

A varisk vonulatok kora pontosan ugyanaz, mint az armorikaié, t. i. a 
főredőzés időszaka abban is a carbonkor második felére esik.

Innen most délre haladunk és már most könnyen ismerjük fel, hogy az 
Alpok a Kárpátokkal együtt ismét a redőíveknek egy hasonló, harmadik csoportját 
képezik. Athajló külső karimával vonulnak az Alpok redői a Durancetól Schwei- 
zon, Bajorországon és Ausztrián keresztül. Világosan látszik, miképen akadályoz
zák az északra fekvő régi bástyák, t. i. a varisk ívnek töredékei, az alpesi vonu
latok kifejlődését. így tehát először is a franezia Középfensík törés szélén, Lyon 
közelében, torlaszolnak az Alpok redői, továbbá egy gneiszszirten, mely Besan9on 
táján Dóiénál áll; nemkülönben a Schwarzwald déli szélén; végre, a mint a 
csehországi tömeg déli végét megkerülték, mintha nyomás alul felszabadultak 
volna, a nagy Kárpát-ívben északfelé fordulnak.

Ezt nevezzük az alpesi redővonulatvak. Korára nézve sokkal fiatalabb, mint 
az előbb tárgyaltak, mert redőzésének főkorszaka a harmadkorba esik. A redő- 
zésnek van folytatása nyugatra is egész Dél-Francziaosszágban a Pyrenáekig 
északra tolt rétegeket látunk és maguk a Pyrenáek épen úgy helyezkednek Armo- 
rikától délre, mint az Alpok a varisk redővonulatok irányában.

Ha ezek után a vázolt képnek csak fővonásait is kiemeljük, kiviláglik, hogy 
Európának középső és északi része semmi más, mint egy sora az ismételten 
északfelé egymásra nyomott redőknek vagy pikkelyeknek, úgy pedig, hogy az 
északi redők a legidősebbek, ezek azután darabokká törtek, a leszakadásra délfelői 
új redőzés következett és minden új redőzés az előbbeninek bástyáin, vagyis a 
megelőző redővonulatnak fennmaradt töredékein feltorlaszódott és kifejlődésében 
megakadályoztatott.

Európa területe tehát a következő redővonulatokra vagy áttolt pikkelyekre 
szelik:

1. A Hebridák és Lofotok gneiszvonulatán belül a caledoniai vonulat;
2. az armorikai és varisk ívek;
3. a Pyrenáek, az Alpok és Kárpátok ívei.
Ez utóbbiakhoz csatlakoznak közvetetlenül azok a délfelé nyomuló redő

vonulatok, melyek a nyugati Közép-tengert körülövezvén, másfelé pedig a dinar- 
tauruszi ívet képezvén, az eurásiai határívek nagy lánczolatálioz tartoznak. De 
hogy minő a viszony köztük és az alpesi vonulat között, azt megítélni mainap 
még nem vagyunk képesek.

Látni való, hogy ezen az úton haladva mennyi változáson megy át a föld
felület képe szemünk előtt. Jelentéktelennek látszó vonalak egyszerre nagy fon
tosságot nyernek. Némely esetben a vidék domborzata hű képét adja a belső szer
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kezeinek, máskor megint teljesen el kell tekintenünk a domborzattól. Jelenleg 
az Alpok képezik Európának leghatalmasabb magaslatait, melyek a tájképi szép
ség teljes pompájában díszlenek, azonban alig lehet kétes, a redó'k szerkezetéből 
Ítélve, hogy valamikor az Alpoktól északra, az armorikai és varisk redővonula- 
tokon hasonló jelentőségű magaslatok, meredtek, és ennél még régibb korszakban 
lehet, hogy hasonló magas hegységek a caledoniai vidéken léteztek.

A táblás földszerkezet és a rétegredó'zés közötti ellentét most már világo
sabbá vált és a beszakadások jelentőségét helyesen méltányoljuk. Igaz, hogy a 
beszakadások legnagyobb példái az óceáni tengerfenekek, melyekre nézve, ha nem 
is terjeszkedhetem most egész szerkezetük és keletkezésük kérdéseire, legalább a 
következő tényeket akarom felemlíteni.

Először is az tűnik fel, hogy ott, hol az indo-európai határívek az óczeán 
partjaira néznek, nevezetesen (a perzsa öböltől eltekintve) a Brahmaputra-torko- 
latánál és innen kezdve Ázsiának egész keleti partján végig és folytatólag Észak- 
és Dél-Amerika egész nyugati partján, kivéve az egy tengerpartrészt Guatema
lában és Hondurasban, tehát a Brahmaputrától egész Cap-Hornig, a redővonulatok 
a tenger felé néznek. Jelesen tehát a Csendes-Oczeán az, melyet ama redővonula
tok körös-körül öveznek és melynek mintegy megszabják körvonalát. Cap-Horntól 
keletre a Brahmaputráig, t. i. az Atlanti-tenger területén és az Indiai-tenger nyu
gati fele körül az ellenkezőt látjuk. Itt vagy a táblaföldek letört szélei érintkeznek 
a tengerrel, ú. m. a délafrikai Sárkány-hegyek vagy az indiai Ghátok, vagy pedig 
a hegységvonulatok harántszakadással végződnek a partokon, mint pl. az armorikai 
bástyák esetében, és csak egy pár kivételes esetben, t. i. az Antillákban és Gibral
tárnál látunk redőíveket a tenger széléig domborodni.

A tengerpartképződés első típusát, melyben a partvonal a redőzés csapása 
által van előírve, pacificus típusnak nevezzük; a másodikat pedig, a melyben ez a 
vonatkozás nem mutatkozik, atlanti típus nevével jelölhetjük.

De még tovább is mehetünk.
A réteges üledékek elterjedésének alapján a valószínűség nagy fokával 

kimondhatjuk, hogy a Csendes-tenger, nagyjában véve, idősebb a többi tengernél 
és hogy valamikor folytatása volt, mely Indo-Afrikán keresztül, éppen a mai leg
nagyobb hegylánczok területén egész az Alpokon túl terjedt. A Csendes-tengernél 
egészben véve fiatalabb az indiai óczeán, legfiatalabbnak pedig a három terület 
közül, ismét csak egész általánosságban szólva, az atlanti óczeán közepét kell 
tekintenünk.

Látjuk, tisztelt hölgyeim és uraim, mily nagyszabású felfogáshoz juttat 
minket a földfelület különböző országaiban végzett egyes kutatások összefoglalása, 
és miként merülnek fel most oly kérdések, melyek még csak egy évtized előtt 
ismeretlenek voltak. Csak az újabb időben vonták magukra e kérdések a kutatók 
figyelmét; azokat megoldani, az adott megoldásokat kiegészíteni vagy kiigazítani, 
nagy és vonzó feladat, és nagyon valószínű, hogy ezen útnak további követésében 
még sok igen fontos új nézet tárul fel bolygónk természetére nézve.

A mellett bizony még más irányokban is élénk tevékenység látható. Neveze
tesen nem mellőzhetem felemlíteni ama tanulmányokat, melyek a világűrből lehul
lott meteoritek tulajdonságait a földteke sajátságaival összehasonlítván, a föld 
belsejének valószínű minőségére nézve meglepő következtetéseket vonnak. Már
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most is nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy a vas és a magnesium benne 
kiváló módon szerepelnek. Sajnálom, hogy e tárgyra bővebben nem terjesz- 
kedhetem.

Mindezen tapasztalatokból, valamint általában a természetnek minden 
beható vizsgálatából, nem egy általános szempont és az eszmék soknemű lánczo- 
lata bontakozik ki.

A botanikus, mid őn a gyászoló kegyelet jelvényéül a szomorú fűz lehajló 
ágait pillantja meg, e szép fában az ó-kor kertészetének terményét látja, melyet 
csak nőnemű egyénekben ismerünk és csak dugványok által szaporítunk. Ha ugyan
azon természetbúvár víg asztaltársaságban muskátbort kóstol, tudja, hogy mus- 
katályszőlőnek is csak nőnemű venyigéi ismeretesek, és így a gondolatoknak 
váratlan lánczolata a vígság köréből visszavezeti őt a gyász helyére, miközben 
asztaltársa e gondolatmenetről mit sem tud.

A geológus egy földabroszon megfigyeli a Cook-szorost, mely Uj-Seeland 
két nagy szigetét választja el egymástól és benne egy redővonulat harántmetszését 
látja, melynek ismétlését azután Novaja-Zemlján a Matoskin-Scharban találja. 
A pegui öböl (Sziámbán) neki mint egy redővonulat középső részének behorpa- 
dása tűnik fel és akkor tudja azt is, hogy Bécs városa hasonló, kisebb ugyan, de 
fővonásaiban összevágó liosszsülyedésben fekszik. Ugyanő. Csehországból Gör- 
liczre utazva az Óriás-hegységben egy töredékét látja annak a nagy varisk ívnek, 
mely valaha Lyonon túlig húzódott.

Tehát itt is az új képletek hálózata szövődik. De ez még mindig nem az 
utolsó czélja egy nagy tudománynak.

Kant I mmanuel azt vallotta, hogy mindenek előtt két dolog volt az, melyek 
bámulatra gerjesztettek őt, t. i. a csillagos ég és az emberi kedély mélysége.

A gyermek örvend a sok apró, az éjjeli égboltozaton ragyogó világosságnak 
és sejtelem nélkül tekint fel a világösszeség kimérhetetlen távolába. A tudomány 
pedig a csillagzatok mozgását ismerteti meg velünk, megmutatja nekünk, mily 
kicsiny ez a mi földünk és milyen parányiak vagyunk mi magunk. A fenséges 
valóság elől meghátrál a legmerészebb fantázia.

Az emberi kedély kimérhetetlen mélységét mindenki gyanítja, de mélyebbre 
betekinteni csak azon kevesek tudnak, kik komoly tanulmányok által képesek a 
jelenségeket megelemezni. Ok azután többet is tudnak a belső emberről, mint mi, 
kik csak bámulattal beszélünk róla, talán úgy, mint a gyermek a csillagos égről. 
De háromszorosan irigylendők azok a válogatottak, kiknek hatalmukban van, nem
csak látni azt, hanem a beteg kedélyt meg is gyógyítani és kiket a megmentett 
lelkek hálája holtig elkísér.

íme, a geológia most még egy harmadik tért nyit ki előttünk. Az ember 
mikrokosmusán és az égboltozat makrokosmosán kívül még az idő határtalansága 
is tárul fel.

Az emberi hagyomány évezredei pillanatokká sorvadnak. Mennyi ideig 
rágták meg az eső és a fagy az Alpok magas csúcsait, azt nem tudjuk. Mióta 
állnak azok fenn, mennyivel előzte meg azokat a variskívek feltornyosulása, ezek 
előtt mennyi idővel képződött a caledoniai ív és ezelőtt mennyivel, mikor lett a 
Hebridek gneisze redőzve és összegyűrve, mindezt senki nem mondhatja.

Nem tudjuk, mikor állott be mindezen esetekben a redőzés és a legnagyobb
(3 5 )  3 *
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leszakadás; mióta van, hogy az első' földkéreg merevedett meg a vasból álló magva 
körül. Az álló csillagok távolságát az égen, kevés kivétellel nem ismerjük és így 
ebben is minden mérték és összehasonlítás alapja nélkül szűkölködünk.

A ki efféle gondolkozásokba merül, úgy érzi magát, mintha oly szférába 
emelkednék, melj’ben nemcsak az emberi mérték, de maga a parányi egyéniség is 
elenyészik; mintha egyénisége elpárologna, úgy mint egy ködpehely a nap suga
raiban. Mert nem földi, hanem világtérboli mértékekkel bánik. így jutunk el isme
reteink határáig, képzeletünk határáig, de még felfogó képességünk határáig is.

Midőn pedig ilyen tanulmányok magaslatáról visszatérünk a mindennapi 
polgári élet síkjára, oly megerősödve érezzük magunkat, mint az, a ki magas 
hegység csúcsairól alászállott.

Nem szabad ugyan remélnem, hogy ily rövid megbeszélés által Önökben 
hasonló érzéseket keltettem, de szemben legalább azzal a beteg pesszimismussal, 
melyet itt meg ott hirdetnek, kérném a tisztelt jelenlevőket, őrizzék azt a meg
győződést, hogy az emberiség napjainkban a természet jelenségének lényegére 
nézve oly magas nézetekre emelkedett, minőket a múltban az emberi nem soha
sem bírt még, és hogy most is, midőn egész népek állnak fegyveresen egymással 
szemben, mégis minden művelt nemzetben vannak emberek, kik ezen czivako- 
dások fölé emelkedvén, e földgömb mindenféle nemzetiségű kutatóival egyetem
ben, fáradhatatlanul és irigység nélkül, testvérekként egyesülve a tények és a ter
mészeti törvények helyes felfogása felé törekszeuek.

I nkey Béla.

A N N A L E S  G É O L O G IQ U E S D E  L A  P É N I N S Ü L E  B A L K A N IQ U E .
Dirigées pár J . M. Zujovic.

A Balkán-félsziget geológiai viszonyait ismertető évkönyv Il-ik (1800 év
ről) és HI-ik (1891-ik évről) kötetéről szól jelen ismertetésem. Az évkönyvek szer
kesztője J. M. Zujovic, a belgrádi egyetem tanára.

A II. kötet a következő tudományos szerb nyelven írt értekezéseket tartal
mazza :

1. P. S. Paulovic a rakoviczi mediterrán faunáról értekezik. A terület, mely 
Kumodraz, Beli-Potok és Bakovicza falvak közt fekszik, dombos és erdőségekkel 
van borítva. Talaja kavicsos, néha világos színű mész vagy erősen agyagtartalmú 
homok rétegekből á ll; a bukoviczi pataknál erősen mállásnak indult trachytféle 
kőzet is található. A talált fossziliák töredékesek. A mikrofauna képviselői, továbbá 
a korallok, crustaceák és spongyák egyelőre nincsenek ismertetve, csak a mollusz- 
kák képviselőiről szól az értekezés. Az értekezés írója a lamellibranchiaták osztá
lyából 17 családot 43 speciessel, a glossophorák 28 családjából 74 speciest con- 
statált. A rakoviczai specieseket összehasonlította a möllersdorfi, badeni, soosi, 
vöslaui, gainfahrni és enzesfeldi fossziliákkal, az összehasonlítást táblázatban is 
közölte, amelyből kitűnt, hogy a rakoviczai mediterrán rétegezés leginkább a gain
fahrni- és soo8Í-hoz hasonlít.

2. Közöltetik néhány szerb ásvány (galenit, vasércz, magnesit, dolomit, 
szerpentin, avalit, milosin, milanit és muskovit) és ásványvíz elemzése.
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