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A lösz  képz ődé s é rő l .
Inkey Bélától.

(Felolvastatott a társulat 1877. dec. 5-iki szakülésén.)

Midőn a modern földtan, a természetben mai nap észlelhető folya
matokból kiindulva, a földkérget alkotó-képződményeknek magyarázatá
hoz fog, mindjárt az őskor küszöbén oly képletre akad, melynek rejté
lyes képződését jelenkori analógia segítségével megvilágositani mind
eddig hasztalan törekvésnek bizonyult. Mig a harmadkon soknemű 
lerakodás magyarázásánál a jelenkor édes és sósvízeiben képződő üle
dékekre teljes joggal utalhatunk, míg a mesozói korálos mészkövek a 
meleg földöv korálszirtjeiben lelik meg magyarázatukat, míg újabb idő
ben a mély tengerek átkutatásai még a kréta és a glaukonitos homokkő 
(greensand) képződésére is világot vetettek: még mindig habozva állunk 
oly lerakodás előtt, mely mint a földszínnek egyik legifjabb képlete 
roppant területeken előfordul s mindenütt egynemű, agyagos-homokos- 
meszes, igen tinóm anyagból áll,, mely több száz méternyi vastagságban 
a rétegezésnek nyomát sem mutatja, ellenben bizonyos, a függőleges 
elvállásra késztető szövettel bír; mely végre sem édesvízi, sem tengeri 
élőlényeknek, hanem csupán szárazföldi állatoknak maradékait rejti.

Meg kell vallani, hogy a jelenség, ily általánosságban tekintve, 
meglepő, s ha a löszképlet magyarázása körül nem egy jeles geolog 
fáradozott és ha a felállított elméleteknek egyiket sem fogadták el 
általánosan, e sikertelenséget talán épen annak a körülménynek tu
lajdoníthatjuk, hogy egyikök sem képes jelenkori analog esetekre 
hivatkozni. E ki nem elégítő magyarázatokkal szemben újabb időben 
felmerült egy új elmélet, mely nemcsak a látszólagos ellenmondásokat 
egyezteti össze, melyek a lösz fellépésében és minőségében rejlenek, 
hanem egyenesen ki is mondja, hogy oly lerakodás, minő a lösz, még 
mai nap is képződik, és kimutatja hol és mikép történik ez. És ezen 
új elmélet oly férfiútól ered, kinek tehetségét s érdemeit a tudomány 
már hosszú évsor óta ismeri, s oly tapasztalatra támaszkodik, mely
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három világrészt átkarol. Innen könnyen érthető az a nagy feltűnés, 
melyet b. Richthofen löszelmélete keltett, főleg most, miután már egész 
terjedelmében s kifejlettségében előttünk fekszik ama nagy mű elsft 
kötetében, *) melyben a szerző ázsiai utazásának dús eredményeit 
rakta le.

A lösz hazánkban is nagyon el van terjedve, s mint kitűnő alta
lajnak, mezőgazdasági nagy fontossága van. Keletkezésének kérdése te
hát hazánk tudományos köreit is érdekli, s az új nézet támogatására 
bizonyára a hazai földtani viszonyok tanulmányozása is segíthet. Ez 
okból nem tartom feleslegesnek, Richthofen érdekes löszelméletét és ér
veit, melyek munkájának 4—5 fejezetében elszórva találhatók, röviden 
s átnézetesen előadni és összehasonlítás végett a régibb löszelméletekkel 
szembesíteni.

Mi a lösz V E kérdés fejtegetésébe bocsátkozni annál is fölöslege
sebbnek tartom, mivel a lösznek szabatos értelmezését még csak nem 
régen volt alkalmunk társulatunk egyik ülésén hallani. **) Azt is tudjuk, 
hogy a lösz mind földtani, mind petrographiai, mind palaeontologiai 
tekintetben feltűnő egyformaságot mutat Európában. Akár a Rajna völ
gyében, akár a Duna partjain vizsgáljuk a lösznek nevezett sárga föl
det, mindenütt agyagos-homokos-meszes, laza szövetű lerakodásnak 
bizonyul, mely minden rétegezés nélkül különböző magasságig, néha te
temesen vastag burokként települt a régi képletek fölé, még a diluviál 
kavics- és homoklerakodások fölött is.

A szárazföldi csigák és a kihalt emlősállatoknak csontjai, melye
ket magában rejt, azt bizonyítják, hogy nálunk még a diluvialkorszakban 
képződött. Jellemző sajátsága a függőleges elválláshoz való hajlama, és 
ha a löszt közelebbről megvizsgáljuk, csakhamar észre vesszük, hogy 
ezen tulajdonsága igen finom, függőleges gyökéralakú csövecskéktől ered, 
melyek az egész tömeget áthatják és — vízmosásokban — még oly 
mélységben is találhatók, hová a mostani felszín növénygyökerei már 
nem hatolnak. v .

A lösz továbbá igen sok, sajátságos kőmárga-concretiókat rejt, 
melyeket, a rajnamelléki tájszólást követve, löszbáboknak (Lösskindl) 
nevezünk. Eredeti fekhelyükön ezen löszbábok rendesen bizonyos, majd
nem vízszintes rétben fordulnak elő, ép úgy, mint ama szögletes, az az 
nem hömpölgött kőzetdarabok, melyek, rendesen csak az alaphegység 
tőszomszédságában, a löszben szintén fellépnek.

*) Richthofen : China. I.
**) Dr. Szabó F .: Nyirok és lösz a budai hegységben. Földt. Köz. 1877. 3. sz.



E sajátságos üledéknek, melynek jellemző vonásait e rövid sza
vakban említettem fel, b. Richtlinien szerint Észak-Khinában roppant 
elterjedése van, és ha a hires utazó szavait olvassuk, melyekkel a 
klímái „sárgaföld“ tulajdonságait s fellépését leírja *), be kell látnunk, 
hogy az ázsiai és európai lösz között másban, mint a mennyiség és az 
elterjedés tekintetében, határozottan semmi különbség sincs.

Az ázsiai löszvidékek térfogatához képest az európai lösz jelenték , 
telennek mondható; ha pedig az előfordulás magasságára tekintünk, 
mely Klímában 1900, sőt 2500 méterre is emelkedik a tenger színe fölé, 
szintén látjuk, hogy az európai lösz, mely 300 méternél magasabbra 
ritkán ér fel, e tekintetben sem bír ázsiai képviselőjével megmérkőzni. 
Hasonló arányban áll e lerakodás vastagsága a két földrészen: mert 
míg Európában 60 méter magas löszfalak már a ritkaságok közé tartoz
nak, addig a Sárgafolyó partján 200 m.-nyi függőleges löszfal vonul 
végig és az ország belsejében Richthofen a lösz vastagságát legalább is 
700 méterre becsüli.

Ebből látjuk, hogy az utazó geolognak sehol sem nyílik nagyobb- 
szerft alkalom a lösz természetét tanulmányozni, mint a „mennyei“ biro
dalomban.

És csakugyan a klímái löszterületnek, valamint a határos sivata
gok tanulmányozásából fejlődött ki Richthofen új nézete a lösz képző
déséről. Hogy a khinai sárgaföld petrographiai minősége, Richthofen 
leírásában, szóról szóra a mi löszünkre is illik, azt már föntebb kiemel
tem, másrészt igen természetes, hogy az ázsiai nagyszerű feltárásokban 
a lösz természetéhez kötött sok jelenség tűnik fel, melyek kisebb sza
bású európai viszonyaink közt az észlelő ügyeimét könnyen kikerülik. 
A későbbi fejtegetés könnyebbítése végett czélszerűnek tartom némelyi
ket előre bocsátani.

Érdekes megfigyeléseket közöl Richthofen a lösz bábokról s a löszben 
előforduló szikladarabokról. E két zárványfaj keverten képez bizonyos 
réteket a különben rétegzetlen lösztömegben. A szikladarabok nyilván 
a környező alaphegytérről származnak, azért a legtöbb s legnagyobb, 
darab a medencze szélein van, közepe felé már csak finom törmelék 
látható és végre ez is eltűnik. A löszbábok elosztása egyformább és 
mivel hossztengelyök változó helyzetéből kitűnik, hogy nem kavicsként 
hordattak szét, azt kell feltenni, bogy helyben képződtek. Ezek- a rétek, 
melyek igen gyenge lejtéssel a medencze széleitől a közép felé hajlanak, 
a lösztömeget több egymás fölött fekvő padra osztják; a medencze szé
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*) 1. Természeti. közi. IX. köt. 99. fűz.
Földtani Közlöny VIII. évf.
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lein, a rétek sűrűbben lépnek fel, itt tehát a padok száma nagyobb, 
de vastagságuk kisebb, mint a lerakodás közepe felé, hol a rétek közül 
már többen elenyésztek. Az egész jelenséget tehát nem szabad a va
lódi rétegezéssel összetéveszteni. A vízmosás okozta völgyképződésre 
ezen elválasztó rétek nagy befolyással vannak és azért Khinában, a 
nagy löszmedenczékben igen feltűnő jelenséggé válnak. Kisebb mérték
ben a mi löszképletünkben is előfordulnak, s csaknem minden vízmosásban 
megfigyelhetjük ama vízszintes concretiotelepeket, melyekben a he sszukás 
löszbábok mindenféle állást foglalnak el.

Felette fontos észleletek azok is, melyeket Richthofen a lösz de- 
gradatiója körül tett. Hasonló folyamatok kicsinyben nálunk is nyilvá- 
núlnak, és helyes magyarázatukat ezentúl a khinai löszvidék nagyszerű 
példáiban fogjuk keresni Az eső és a folyóvíz másképen hatnak a 
löszre, mint más szerkezetű talajra, még pedig két oknál fogva: először 
is a függélyes elváláshoz való hajlamánál fogva, másodszor pedig, 
mert a lösz laza anyaga és függőleges hajszálcsövecskéi az esővizet 
igen könnyen keresztül bocsátják, úgy hogy zavartalan felszínéről a 
legerősebb zápor nyomai is hamar eltűnnek és nagyobb vízgyülemlé- 
sek rajta nem keletkezhetnek; a források ennélfogva mindig csak a 
lösz alján fakadnak, ott, hol valamely áthatatlan alapon nyugszik, és 
a lösz kivájatása, más kőzetekétől eltérőleg, alól kezdődik s folyto
nos leszakadások által fölfelé halad. így keletkeznek ama függőlegesen 
bemetszett vízmosások, melyek visszafelé terjedve rendesen több ágra 
szakadnak. A vízmosás fölső végén rendesen függőleges félhengeralakú 
fal és tövén egy kis barlangféle mélyedés van, mögötte pedig egypár 
méternyi távolságban, nem ritkán egy szintén függőleges, egész henger
alakú lyuk vezet le a felszínről a víztartó rétegig, mely egyúttal a víz
mosás fenekét képezi. Richthofen e lyukakat löszkutoknaTc nevezi és 
keletkezésüket úgy magyarázza, hogy a talajba szivárgó víz, mely az 
áthatatlan rétegen összegyűl s a vízmosás felé törekszik, még mielőtt 
ezt elérné, már a föld alatt kezdi el a löszt megtámadni, a lösz pedig a 
földalatti kimosatásnak engedve, itt is függőleges elválása irányában le
szakad, míg végre a felszínig érő lyuk támad. De ez a löszkút sem 
tartós, mert a további rombolás a lyuk és a vízmosás vége közt lévő 
keskeny falat, szintén alúlról fölfelé hamar elpusztítja s már most a 
löszkútnak hátsó fele képezi a szurdok félhengeralakú végét. *)

*) Egy kisebbszerű löszkútat magam is figyeltem meg Somogy megyében; 
keletkezése, kifejlődése s végre a vízmosásba való olvadása körülbelül három évi 
időszakot igényelt. A jelenség kellő magyarázatát csak a föntebbi fejtegetésekben 
találtam meg.
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Sok érdekes adatot gyűjthetnék" még össze a kitűnő kutatónak 
mindenre kiterjedő észleleteiből. De mert itt csak a lösz keletkezésé
ről szóló nézetet akarom röviden ismertetni, a bővebb részletek iránt 
érdeklődőket a szerző eredeti munkájához kell utasítanom.

Miután már most a lösz kiváló tulajdonságaival megismerkedtünk, 
vessünk először is egy pillantást azon elméletekre, melyek európai vi
szonyokra támaszkodva, a lösz keletkezését kimagyarázni törekedtek.

Európában a lösz általában mint kisebb-nagyobb medenczék ki
töltése szerepel; igen természetes volt tehát a vízből való lecsapódására 
gondolni. Az eddigi löszelméletek mind ezen nézetből indultak ki s 
egymást között csak annyiban különböznek, hogy némelyek a tenger
öblökben, mások édesvízi tavakban, ismét mások a folyóvízben való lera
kódást veszik alapúi. Honnan származik ezen eltérés V Nyilván onnan, 
hogy a magyarázatok mindegyike a löszképletnek, hol ezen, hol azon tu
lajdonságával ellentétben áll. Ha a lösz általános elterjedése, anyagának 
egyneműsége s mésztart alma tengeri lerakodásra látszik utalni, másrészt 
nehezen képzelhetünk oly tengeri üledéket, mely a tengerben élő álla
toknak nyomát sem tartotta volna meg, és mely egész vastagságában 
egynemű s rétegzetten. De főkép, ha előfordulásának magassági viszo
nyaira tekintünk s látjuk, hogy a lösz a legkülönbözőbb magasságokban 
is körülbelül egyforma vastagságú telepeket képez, ha továbbá meggon
doljuk, hogy képződése — a mint szerves zárványai bizonyítják, — 
földünknek legiljabb korszakába esik, be kell vallanunk, hogy a dilu 
viális lösztengerről szóló hypothesis földünk kérgétől különös mozgó 
konyságot követel s oly nagymérvű s hirtelen emelkedéseket és siilyedé- 
seket tételez fel, minőket a megelőző, jóval hosszabb korszakok sem 
láttak.

A lösznek tengeri képződéséről való nézetet, az említett nehézségek 
miatt elhagyván, sok geolog a második hypothesishez nyúlt, mely szerint 
a diluviál korszakban nagy édesvízi tavak léteztek, melyekben a hegy; 
folyók által leszállított finom törmelék nyugodtan s egyformán, mint 
lösz, lerakodott legyen. Minthogy a palaeontologiai bizonyíték szerint 
a lösz képződése körülbelül az u. n. nagy jégkorszakkal egyidejű, elég 
közel állt a gondolat, hogy a löszképlet roppant mennyiségű s oly finom 
eloszlatású anyaga ama korszak nagyerejű tényezőjének, a jégáramok 
működésének köszöni eredetét: a lösz nem egyéb mint jégáriszap 
(Gletscherschlamm)!. Némelyek azután a nagy tavak képződését is a 
jégtömegeknek tulajdonították, melyek szerintük a nagy folyamok tor
kolatait elzárták. A tavakból való lerakódás ellen ismét a rétegezés, 
valamint az édesvizi állatok maradványainak hiányát lehet felhozni

2*
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eltekintve attól, hogy a lösznek petrographiai minősége is a többi, ré
gibb vagy újabb tólerakódásokétól egészen elüt.

A legnagyobb tetszésben részesült Lyell nézete, hogy a lösz az 
évenként kiáradó nagy folyamok iszaplerakodásaiból ered. Ugyanis 
Lyell az egyedüli geolog, ki ebbeli nézetének támogatására jelenkori 
folyamatokra utal, t. i. a Missisipi, a Nilus s a Ganges iszaplerakodá
saira ; a Ganges lerakodmányai abban hasonlítanak a löszhöz, hogy te
temes vastagságban rétegezés nélkül lépnek fel, s hogy helyenként 
szárazföldi csigák tömeges liéjjait tartalmazzák. Valamint a Ganges- 
iszap főleg a Himalaya jégáraiból ered, úgy az európai, főkép a rajna- 
völgyi lösz anyagát is a negyedkori nagy jégáraktól származtatja Lyell. 
Fölteszi, hogy a jégárak legnagyobb kifejlődése után általános európai 
sülyedés állott be, még pedig úgy, hogy az Alpok vidéke nagyobb 
mérvben sülyedett, mint az északi vidék; ez által a folyók ereje csök
kent s az előbb képződött kavicstelepek fölé finom iszap rakódott le. 
A második jégkorszakot jelző újbóli emelkedés a mélyebb vidékek lösz- 
telepeiben kimosatásokat, de magasabb völgyekben új löszlerakódásokat 
okozott. Nincs kétség, hogy az emelkedések s siilyedések czélszerften 
rendezett változtatásával a rajnai lösz fekvését kimagyarázni lehet, de 
már bonyolódottabbá válik a dolog, mihelyt a dunavölgyi löszképletre 
is tekintettel vagyunk s abban a körülményben, hogy Lyell a Kárpátok 
északi szélén lévő löszlerakodást kétségbe vonja, a magyarázat ne
hézségének a lehetetlenség némi beismerését láthatjuk talán. Hátha 
még az ázsiai roppant löszterületekre tekintünk, melyek határain még 
a jégárak működésének nyomaira sem akadtak! A Ganges-alluviu- 
mok, hogy mennyire hasonlítanak petrographiailag is a löszhöz, azt 
Lyell épen nem mondja, és ismertebb folyóink áradmányait vizsgálva 
azt találjuk, hogy ezek sem összetételre, sem szövetre nézve nem hason
lók a lösznek mészben gazdag s laza szerkezetű anyagához. Azonfelül 
szem előtt kell tartanunk, hogy e példaképen felhozott áradmányok a 
Missisipi, a Nilus s a Ganges alsó folyása körül, az alföldeken terűinek 
el, holott Lyell elmélete szerint a lösz épen a felsőbb folyórész körűi 
képződött volna. Már pedig az, a mit a havasokból eredő folyók mai 
nap leraknak, az semmikép sem lösz, hanem rendesen jól rétegezett 
sűrű agyag.

Lyell nézetéhez Suess is csatlakozott, csakhogy ő a lösz lerakodá
sát nem időszaki áradásokban, hanem édesvízi tavak egész lánczolatá- 
ban eszközölteti. Itt, mint mindenütt, az anyag egyformasága oly vas
tagságban s a rétegek teljes hiánya nehezen legyőzhető ellenvetést rejt 
magában. E nehézséget csak azok kerülték ki, a kik, mint Gümbel, hir-
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teleli katastrophaszerű változásokat vettek segítségül; de ágy hiszem, 
hogy ma már kevesen lesznek kik őket e téren követni akarnák.

Láttuk tehát, hogy mindazon elméletek, melyek a lösz képződését 
vízből való lerakodásra akarják visszevezetni, hol itt, hol ott legyőzhe
tetlen nehézségekre akadnak s a jelenkori képződmények közt keretükbe 
illő analógiát felhozni nem képesek. Nincsen tehát a természetben oly 
folyamat, mely a löszhez mindenben hasonló lerakodmányt még mai 
nap is előidézhet; melynek segítségével a lösz minden sajátsága, össze
tétele, szerkezete, vízszintes s függőleges elterjedése és zárványai köny- 
nyen s erőltetettt feltevések közvetítése nélkül kimagyarázhatók lenné
nek? Richthofen elmélete, melynek tárgyalása most áttérek, erre igen
nel felel.

Ezen elmélet lényege abban áll, hogy a löszt nem víz alatt lera
kodott üledéknek, hanem csakis a légköri tényezők működése által 
létrejött képződménynek tekinti : szerinte a lösz szárazföldi lerakodás. 
A lösz hatalmas lerakodásaival szemben ezen állítás az első perczben 
talán igen is merésznek látszik, de a dolog változik, mihelyt az euró
pai viszonyokat elhagyva az utazót Ázsiának azon nagyszabású terüle
teire követjük, hol az ilynemű képződményekre szükséges feltételek még 
mai nap is megvannak.

Midőn a földkéregnek valamely része lassú emelkedés folytán az 
általános vízburokból felmerül és mindinkább nőve és szélesbedve terje
delmes száraz földé válik, a víz alatt képződött rétegek számos helyen 
különféle zavargásokat és gyűrődéseket szenvednek, és a szárazföldön 
több-kevesebb redő vagyis hegyláncz támad. A hegylánczok hálózata 
között pedig kisebb-nagyobb medenezealakú területek maradnak, melyek 
között bizonyára sok olyan lehet, hogy folyó vizeik a világtengerrel 
már nem közlekedhetnek. Az illető vidék éghajlati viszonyaitól függ az
után, hogy ezen elszigetelés tartós-e vagy sem. Mert ha a terüle
ten a légkörbeli csapadék mennyisége nagyobb mint az elpárolgásé, 
világos hogy a medenezékben tó képződik, melynek szilié mindaddig 
emelkedik, míg a medencze széleinek legalacsonyabb pontján kifolyást 
nyer, melyet azután az erosio lassacskán mélyebbre véshet; ekkor azu
tán a tó vízszine egyaránt apad, mialatt fenekében a törmelék felhal
mozódik s végre talán az egész területen közönséges folyamrendszer 
marad. Ellenkező esetben, ha t. i. a területre hulló vízmennyiség 
csekélyebb mint az, mely ugyan e medenezében elpárologhat, akkor 
a lefolyásnélküliség állapota fennmarad s esak a medeneze legmélyebb 
részében képződik egy tó, melynek térfogata az esőmennyiséggel egye
nes s az elpárolgáshoz megfordított arányban áll. Ilyen száraz s a ten-
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gertol elzárt területeket természetesen leginkább csak a nagy földrészek bel
sejében találunk, főkép ott hol a legmagasabb hegylánczok helyzete olyan, 
hogy a meleg tengerekből, vízgőzzel terhelten felszálló légáramlatokat fel
fogják s nedvességüktől megfosztják, lígy hogy amedenczére csak száraz 
meleg szelek jutnak. — Ily kontinentális száraz kiima alá eső elzárt meden- 
czének mi lesz a sorsa az évezredek hosszú során át ? Megtartja-e eredeti kül
alakját, domborzatát ? Bizonyára nem; mert reá is mint minden szárazföldre 
a légkör romboló tényezői, az éleny, a szénsav s a nedvesség együttesen hat
nak s kőzeteit törmelékké s porrá zúzzák, s ezen anyagok tovaszállitásáról 
itt is a folyóvíz s a szél gondoskodik. De a szabad lefolyással biró s az 
elzárt területek között a lényeges külömbség az, hogy amazokból a 
törmelék nagyobb része, a folyók által a tengerbe szállitatik, itt pedig 
magában a medenczében maradván annak fenekét lassan feltölti. Az 
elsőben a folyóvizek mind mélyebb vidékre jutván, mechanikai erejüket 
egyhelyt mély bevájásra, máshelyt feltöltésre használhatják, a lejtésnek 
folyton megújúló változatosságához képest. Az elzárt medenczékben a 
törmelék megmaradván, a mélyebb pontokat csakhamar kitölti s a lej
tés külömbségeit kiegyenlíti. így a folyóvizek saját munkájuk által 
gyöngítve mechanikai erőfejlesztésük föltételeit, végre a területnek kez- 
detleg változatos domborzatát mindinkább kisimítják s egyforma haj
lású medenczét állítanak elő. Ha most még meggondoljuk, hogy ily 
elzárt medenczébol a környező kőzetek vegybomlásából származó oldé- 
kony sók sem távozhatnak el, úgy mint a nyílt vidékekből, hanem 
az idők hosszában összegyiilemlenek, a talajt áthatják s a tó vizét sóssá 
teszik; ha megfontoljuk, hogy a kiima szárazsága, melyet alapfelvétel
nek tekintettünk, e vidéken csak silány fünövényzetet bir előidézni, 
könnyen képzelhetjük, milyenné válik idővel ezen elzárt medencze ; 
egyhangú, szegény, terméketlen sósivatag lesz belőle, melynek lomha 
patakjai majd a homokban elenyésznek, majd egy kisebb-nagyobb sós- 
vizű tóba ömlenek. Ilyen Középázsia nagy vidéke, ilyenek azon óriási 
só-sivatagok, melyeken csak gyér nomád lakosság bir megélni, lege
lőről legelőre vándorolva s időnként pusztító sáskaseregként a gazda
gabb s polgárosodottabb szomszéd tartományokra szakadva ; ily vidék 
volt valószínűleg nemzetünknek őshazája is. Ámde ha a sivatagon a 
folyóvíz geológiai hatása csak jelentéktelenül nyilvánulhat is, azért a 
légkörbeli tényezők működése nem szűnik meg : a medenczét környező 
kopár sziklafalak folyton ki vannak téve a meleg, a fagy s a nedves
ség hatásának s a finom detritust, mely így keletkezik, részint az eső 
részint a szél körülhordja a sivatagon. Az oldható sók az esővízzel 
a talajba szivárognak vagy a patakból a központi tóba kerülnek, a
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finom por pedig-, melyet a szél ragadott fel, a fűszálakra liűll s köztük 
lassan -felhalmozódik. Maguk ezen fűszálak gyökerei a talajvízben foglalt 
sókat felveszik, s midőn elhamvadnak, hátrahagyják. Három tényező van 
tehát, mely a sivatagok talajának lassú, de folytonos növekedésére közre
működik : az eső, a szél és a növényzet, miközben a sósvizű-tónak feneke 
is mindinkább emelkedik. Lassúsága daczára e folyamat az évezredek 
során át nagy eredményeket bir felmutatni.

Ilynemű száraz lerakodmánynak körül-belül a lösz tulajdonságaival 
kell bírnia ; finom anyagnak laza összehalmozása lehet csak, melyben 
a növényzet finom gyökér szálai többé-kevésbé függőleges csövecskéket 
képeztek ; a gyökerek elrothadásakor körülöttük szénsavasmész rakodott 
s igy keletkeztek azon finom gyakran hajszálnyi mészcsövecskék, melyek 
a lösznek oly jellemző vonásaként tűnnek fel. A lösz egyneműsége s 
rétegezés-hiánya szintén ezen lerakodmányok könnyen érthető tulajdon
sága lehet, mert a nevezett agentiák ereie az évszakokkal s időjárással 
változhatott ugyan, de az anyag, melyet képeztek mindig csak ugyanaz 
lehetett: a legfinomabb poriadét.

Beállhattak oly időszakok — talán nedvesebb időjárással, — 
melyekben a száraz lerakodás folyamata többé-kevésbé megakadt, és a 
felszín hosszabb ideig állandó maradt. Ekkor képződhettek ama föntebb 
említett álrétegek vagyis szögletes kődarabokból s márgaconcretiókból 
álló fekvetek az által, bogy a környező hegységről a záporesők az elmálás 
által lazává vált szikladarabokat a lejtőkön lefelé tolták shogy a szénsa
vas sók bizonyos, a felületen lévő vonzó pontok körül csoportosulhattak.

A mondottakhoz képest egy régi sivatag medencze keresztmetszete 
igen egyszerit képet nyújt : a medencze legmélyebb pontja fölött réte
ges lerakodás váltakozó szélességben, a tó időszerinti vízállásához ké
pest, emelkedik ; a többit egynemű laza, finom lerakodmány tölti be, 
melyben az alaphegységtől gyenge lejtéssel s váltakozó távolságig lehú
zódó rétek bizonyos osztályozást képeznek. A felszínen ezen szerkezet 
nem mutatkozik, a lerakodás egyformasága minden természetes feltá
rást kizár s a sivatag talajának belsejét egyhangú gyöpréteg rejti sze
münk elől.

De tegyük fel, hogy a földrész éghajlatában változás áll be, hogy 
bármely oknál fogva az évi esőmennyiség emelkedik s végre az elpá
rolgást felülmúlja. A sivatag talajában ekkor a víz mindaddig felszapo
rodik, míg a medencze szélein a legmélyebb ponton, de talán még a 
száraz lerakodmány burka alatt, kifolyást talál. Ekkor azután nagy
mérvű kimosatás veszi kezdetét, s míg a kifolyás csatornája mind mé
lyebbre vésődik, addig a laza talajban mély vízmosások támadnak,
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melyek alulról fölfelé nőnek s terjednek, ép úgy mint föntebb a lösz 
vízmosásairól mondottuk.

Egyúttal az egész sivatag természete megváltozik; mert most, 
mióta a víznek szabad lefolyása van, a talajban összegyűlt sók folyto
nos kilugzás alá esnek s nemsokára a kopár sivatag a legtermékenyebb 
talajjá változik át. S ha most a vizvájta nagyszerű feltárásokhoz lépünk 
s a lerakodás anyagát, szövetét s zárványait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
a por, melyet évezredek hosszú során át szél s eső összehordott, lösz- 
szé vált.

Ezen egész tárgyalás merő önkénynek s hypothesisnek látszik ta
lá n ; de ha Richthofen művében az ázsiai sivatagok leírását olvassuk; 
ha mellette a khinai nagy löszterületek külső alakjára pillantunk, 
mely amazokétól csak a mély folyammedrek s vízmosások által külön
bözik ; ha e kétféle területnek egymáshoz való viszonyait vesszük szem- 
ügyre, látván, hogy a löszterületek mind itt, mind más világrészekben 
a lefolyás nélküli vidékek körül sorakoznak; ha végre az analógiát, 
Richthofen nyomán, odáig nyomozzuk, hogy a régi sivatag sótavában kép
ződött rétegeket — a tólöszt, a mint Richthofen nevezi — szintén felta
láljuk a feltárt lösztelepekben, akkor csakugyan engednünk kell a bizo
nyítékok erejének s az új elméletet a legjogosúltabb földtani feltevések 
sorába bízvást helyezhetjük.

Nem lehet e helyt mindazon részletes bizonyítékokba bocsátkoznom, 
melyekkel Richthofen nézetét támogatja, sem azon érdekes fejtegetésekbe, 
melyekben a szerző a földrajzi, physikai és földtani viszonyokból Ázsia 
jelenlegi állapotát magyarázza. Csak arra kívánnék itt súlyt fektetni, 
hogy a számos löszelméletek közül egy sem egyezik meg oly tökélete
sen a löszképlet földtani, palaeontologiai s petrographiai tulajdonságaival 
mint Richthofen elmélete. Az utóbbit illetőleg elég a sivatagok talaj
képződésének módjára utalnom, mely a lösz laza finom anyagával, haj
csöves szövetével s feltűnő mésztartalmával teljes összhangzásban áll. 
A lösz kövületeit illetőleg ezentúl már nem csodálkozhatunk, hogy e 
lerakodás csak szárazföldi állatok maradékait tartalmazza. A mi pedig 
a magyarázat legnagyobb nehézségeit képezte, a lösz földtani föllépése, 
mint vastag rétegnélküli lerakodás, mely széles, elterjedésben feltűnő 
egyformasággal lép fel, s a tenger fölötti magasságtól mintegy függet
lenül, magasabb mélyebb medenczéket egyaránt kitölt s alacsonyabb 
vízválasztók felett elhalad, — mint ezen tünemények, melyeket, ha a 
vízből való lerakodást vesszük alapúi, csak erőltetett hypothesisek se
gítségével lehet magyarázni, Richthofen elméletében könnyű megfejtést 
élnék.



Ne mondja senki, hogy a mi Ázsia s az ázsiai löszre nézve talán 
helyes, európai viszonyainkra nem alkalmazható. Az európai löszképlet 
csak méreteiben különbözik az ázsiaitól, egyébben nem; és ha a lösz 
képződésére szükséges feltételeket, minőket az elmélet követel, keressük: 
a kontinentális éghaj látott, az elzárt medenczék képződését és a nedves
séget sűrítő déli hegylánczokat, úgy mindezt a diluvial korszakban 
Európában is találjuk.

Számos bizonyitékunk van arra, hogy a jégárak legnagyobb elter
jedésének korszaka után általános emelkedés állott be, s hogy Európa 
térfogata akkor jóval nagyobb volt a mostaninál. Egyszersmind lát
juk, hogy az európai löszterületek déli szélén magas hegylánczok emel
kednek : az Alpesek és a Balkán. A kontinentális száraz kiimára tehát 
meg voltak a kellő feltételek. A mostani löszterületek jelölik azokat a 
medenczéket, melyek a kiima változásával a tengerrel való közlekedés
től elzárattak s bosszú időn keresztül csupán a légkörbeliek hatásának 
voltak kitéve.

ügy hiszem, hogy a ki hazánk földtani térképét megtekinti s ama 
széles medenczében, melynek, csak két helyen áttört keretét, a Kárpátok, 
az Alpesek s a szerb hegyek képezik, terjedelmes löszlerakoclásokat lát, 
az nem igen nehezen varázsolhatja fel elméjében a negyedkori sivata
got, melyen a déli szél sűrű porfellegeket vert, hogy évezredes munka 
által azon talajt alkossa, melyen a Mammutvadászok utódjai mai nap 
búzát termelnek. És ha ez így volt, nem szabadna-e az alföld szíkföld- 
jében a régi sós tó nyomát látnunk?

A lösz képződésének magyarázása Richthofen elmélete szerint két
ségkívül azon előnynyel bir, hogy a természetben még most is hasonló 
módon működő tényezők segítségével, a rejtélyes tünemények egész 
sorára világot vet, és hogy az erőszakos változások hypothesisét kike
rülve, egy széles elterjedésű képlet eredetét oly folyamatra vezeti vissza, 
mely bárhol is fellép, mindenütt hasonló anyagot íog előteremteni. Föl- 
tehetjük, hogy az új nézetek, melyeket Richthofen a geológiába beve
zet, még más téren is gyümölcsöző hatással lesznek és az elméletnek 
nem csekély érdemét abban látjuk, hogy oly természeti erőt, melynek 
eddig nagyobbára csak közvetett szerepet tulajdonítottunk a földtani 
tényezők körében, nagyobb érvényre juttatja. A mozgó levegő erejét 
értem, melynek az imént vázolt hatását semmi sem fejezi ki szebben s 
hathatóbban, mint koszorús költőnk e szavai: *)

*) Madách: Az ember tragédiája IV.



26

„Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arczodat légy inti s elrepül? 
Vékonyka porréteg marad hol elszáll; 
Egy évben e por csak néhány vonalnyi, 
Egy évszázadban már nehány könyök, 
Egy ezredév — gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved!“

Nátronorthoklas Pantelláriáról.

(H. Förster. Groth: Zeitschr. f. Kryst. u. Min. X. Band 6 . Heft. 1877.)

Pantellaria szigetének trachytos kőzetei igen nátriumdúsak; e 
nagy nátriumtartalom nátronföldpáttól ered, melynek szerző vegytani 
és kristálytani alapon két nemét különbözteti m eg; I.

I. N á t r o n-0 r t o k 1 a s C u d d i a-M i d a-r ó 1.

Ez előfordul meglehetős nagy szemekben egy üveges 66—72% 
kovasavat tartalmazó kőzetben annak porphyros kinézést kölcsönözve ; 
a kristályok azonban szabadon is fordulnak elő a Cuddia-Mida nevű 
kis kráterben, hol a kőzet savas exhalatiók által darává mállik szét, 
melyből a meg nem támadott Földpátkristályok, Amphibol és Kvarcz- 
kristályok egészen ép állapotban kaphatók. A Földpátkristályok anyaga 
oly tiszta, hogy még górcső alatt is a vasoxydnak csak alig észreve
hető nyomait látni. A vegyi elemzés a következőket mutatta k i :

Si° 2 .....................................................................66.ü3
Fe203    0.72
A120.3 .................................................................... 19.76
C a O ............................................................................0.38
MgO .........................   0.3o
Na20 ...................................................................... 7.31
^2^ ...........................................• ■ • • • d.H6

99.,,"
A földpát tömöttsége: 2.55.


