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Az a természettudomány, amelyik a Föld
keletkezésével, szerkezetével, felépítésével 
és történetével foglalkozik, a földtan, vagy 
idegen szóval geológia (gé görögül földet 
jelent, logos pedig tant). Ha tehát hazánk 
földjének történetét akarjuk megismerni, 
a földtan útmutatása szerint kell bejár* 
ltunk-az elmúlt évmilliók távlatát.

A Föld történetében épúgy, mint az 
emberiség történetében is, őskort, ókort, 
középkort és újkort különböztetünk meg, 
a földtanban azonban az őskor és ókor 
között még hajnalkcrról is szokás beszélni.

A z  S s k o r
szinte beláthatatlaiiu! régmúlt idők tör
ténetét foglalja magában. A földtan mű
velője, a geológus, az őskor azon időpont
jától kezdve igyekszik kinyomozni a Föld 
történetének rejtelmeit, amikor a Földön 
kialakult az első szilárd kéreg. Ami ez 
előtt volt, annak tanulmányozása, szigo
rúan véve, nem esik a földtan keretei közé. 
Amikor az első szilárd kéreg kialakult, 
a Föld hőmérséklete még olyan magas volt, 
hogy a víz csak gáz állapotú alkatrészei 
alakjában lehetett ielen. Az első vízcsepp 
csak akkor jelenhetett meg, amikor a hő
mérséklet a víz kritikus hőmérséklete, 
azaz 364° C alá süllyedt. A leosapódó 
vízgőzből ekkor alakult ki az első óceán. 
Ennek vize — minden valószínűség szerint 
*— már sós volt. de az azóta eltelt időkben 
a folyók a szárazulatokról bevitt sómennyi- 
séggel sótartalmát még növelték. Ebben 
a forró sós vízben élet még nem volt lehet
séges. Az.első élőlények csak akkor jelen
hettek meg, amikor a hőmérséklet már 
1006 C alá süllyedt. Az életnek a Földön 
való megjelenése egyike a legcsodálatosabb 
földtörténeti eseményeknek. Az élet szü
letésének misztériumát még sok homály 
borítja. Hogy azonban már az őskor 
folyamán is volt szerves élet, azt egyebeken 
kívül az újabban megtalált ősmaradványok 
is bizonyítják, amelyek alacsonyrendű 
növényektől, algáktól és talán szivacsok
tól származnak.

Az őskor kőzetei az azóta eltelt hosszú

idő alatt legnagyobbrészt kristályosakká
lettek. Ezek mellett a kristályos, palákj 
mellett tekintélyes szerepet játszik azonban 
a tűzi vulkánikus gránit is. Az őskor folya
mán képződött kőzetek teljes sorozatának, 
vastagságát mintegy 30.000 méterre becsü
lik. Magyarország területéről nem ismere
tesek olyan képződmények, amelyek kétség 
telenül őskoriak volnának.

A  h a  i n a i k o r

az állati élet hajnaíkora. Ebbő! az időből
ugyanis az állati életnek már kétségtelen, 
bár még gyérszámú maradványait ismerjük- 
Tény annyi, hogy az egysejtűeknek válto
zatos sorozatától kezdve a magas szervezett
ségű gerinctelen állatokig (rákok) már 
minden állattörzs maradványai megtalál
hatók. Az élet elterjedése szempontjából 
nagyon nevezetes, hogy a tengerben élt 
lények maradványai mellett Skandináviá
ban olyan ősmaradvány is előkerült, amely 
esetleg már szárazföldön élt, levegővel 
lélegző Ízeltlábúra következtethetünk.

Ebben az időben alakultak ki a Föld 
kérgének azok a merev rögei, a pajzsok, 
amelyek a kontinensek roagvainak tekint
hetők.

Hazánkban a hajnalkor nyomát sem sike
rült eddig megtalálni.
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története a ránkmaradt adatokból már 
sokkal részletesebben eleveníthető fel. ö t  
korszakát szokás megkülönböztetni, amelyek 
közül legidősebb a kambriumi Tengerei
ből helyenként 10.000 m vastag üledék
sorozat rakódott le, amely főleg kavics, 
kövekből, homokkövekből, kvarcitokból, 
agyagpalákból stb. áll. A kambrium állat
világának maradványai ezernél is több 
fajt képviselnek. Köztük különösen neve
zetesek a háromkaréjú meg az óriásrákok-

A szilur üledékei Szintén több ezer méte
res vastagságot érnek ei. Főleg homok
kövekből és palákból állanak. Nagyarányú 
hegyképződés ment végbe ebben az időben, 
amelynek nyomait ma is megtalálhatjuk

j»L Angliában, Norvégiában stb. Ebből 
az időből ismeretesek az első szárazföldi 
növénymaradványok. Az állatvilágra jel
lemző, hogy rengeteg meduzaféieség népe
síti be a tengereket. A háromkaréjú rákok 
ekkor érik el virágzásuk tetőfokát- Végül 
pedig újabb fontos határkövet jelent az 
élet fejlődésében az első gerincesek, bizo
nyos halak fellépése.

A következő időszakban, a devonban, 
főleg az p. n. régi vörös homokkövek játsza
nak fontos szerepet, de mellettük már 
tekintélyes mászkőtömegeket is találunk, 
amelyek az eddigi idők folyamán csak 
alárendeltebb szerepet játszottak a képződ
mények sorában. A mi szempontunkból 
azért van a devonnak különösen fontos 
jelentősége, mert ez a legrégibb földtörténeti 
időszak, amelynek képződményei a mai 
Magyarország területén megtalálhatók. A 
magyarországi devon ősmaradványokkal is 
igazolható előfordulása Vas megyéből isme
retes.

A devon utáni időben világszerte hatalmas 
méretű szénképződés indult meg. Ezért 
nevezik ezt az időszakot karbonnak. A 
karbonkori szénképződés a Föld történeté
ben az első nagyszabású szénképződés. 
mert hiszen kiterjedt, nagy erdőségek csak 
ekkor jelentek meg először Földünk felü
letén. A szén pedig növényi eredetű s így 
a nagy széntelepek kialakulásához buja 
tenyészető növényvilág szükséges. Óriásira 
nőtt pecsétnyomós fák, pikkelyfák, nagy
termetű ősi zsurlók, gazdag páfránysűrű
ségek tenyésztek ekkor. Az állatvilágban 
nagy szerepet játszanak a töméntelen meny- 
nyiségben fellépő egysejtűek, amelyeknek 
felhalmozódott mészvázai helyenként tete
mes vastagságú mészkősorozatokat alkot
nak. A mocsaras erdőkben óriásira nőtt 
szitakötőfélék röpködtek. A gerinces álla
tok magasabb osztályai is megjelentek már 
ekkor, a kétéltűek és hüllők. Az állat
világ ebben az időben tehát már a száraz
földet is meghódította.

A hajnalkor vége óta ekkor ment végbe 
a második nagy hegyképződés, amelynek 
nyomait Magyarország területén is megta
láljuk hegytönkök formájában. A föld
történetnek ez a nagyméretű eseménye az 
azóta letűnt több száz millió év ellenére is 
még mindig rányomja bélyegét Földünk 
mai arculatára.

Magyarország területén a karbon korszak 
képződményeit főleg mészkövek képviselik. 
Produktív, azaz széntelepes karbonunk 
nincs.

A karbon után következő perm a föld
történeti ókornak utolsó szakasza. Az állat
világ fejlődése szempontjából ennek a kor
szaknak az a nevezetessége, hogy ebből 
az időből ismerünk egy olyan állkapocs

töredéket, amelyben egyes kutatók az első 
emlősmaradványt vélik felismerni. Sajnos, 
rossz megtartású, s így bizonytalan marad
vány ez, úgyhogy az emlősök fellépésének 
a kezdetét biztosan csak a következő kor
szak elejére, már a föidtörténeti közép
korba tehetjük. A permnek a képződmé
nyei közé tartoznak a Németország terüle
tén kialakult óriási kálisótelepek, amelyek 
a vegyi iparnak rendkívül fontos kiindulási 
anyagokat szolgáltatnak.

Magyarország területe ebben az időben 
szárazföld volt. Ezen a kiemelkedő szá
razulaton vastag sorozatban alakult ki az 
a homokkő, amelyet a Baia'con északi partja 
mentjéről és a Mecsekből is jól ismerünk. 
Ez a vörösszínű homokkő, amelytől pl. 
Vörösberény nevét is kapta, jó  építőkőnek 
bizonyult s így sokfelé fejtik. A Balaton 
partján partfalak kiképzésére is alkalmaz
zák.
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olyan föidtörténeti időt képvisel, amelynek 
nyomai már hazai földünkön is pontosan 
felismerhetők s amelynek fejlődéstörténete 
nálunk is nyomról nyomra jól követhető. 
A középkor 3 időszakra oszlik.

Legidősebb időszaka a triász. Ennek 
képződményei között mészkövek, dolo
mitok és márgák játsszák a legfontosabb 
szerepet, de előfordulnak agyagok és ho
mokkövek is. Mindezek az üledékek együt
tesen kb. 2000 m vastag sorozatot alkot
nak. Hegyképződés szempontjából a triász 
aránylag nyugalmas időszak. Ezzel a nyu
galommal függ össze az a tény is, hogy a 
tűzi eredetű kőzetek a triász képződmé
nyei között csak nagyon alárendelten for
dulnak elő. Az ókor végéhez képest nagyon 
jelentős változást látunk a tengerek és 
szárazulatok eloszlásában. Míg ugyanis 
az ókor vége felé a tengerek általában nagy 
mértékben visszahúzódtak, addig a triász - 
korszakot ismét a tengerek előnyomulása 
jellemzi. Európa területének északibb 
részeit az ú. n. germán tenger foglalja el, 
amelynek üledékei sekélyebb tengerre utal
nak. Ezzel szemben Európa délibb részeit, 
így Magyarország területét is, a mai Föld
közi tenger őse. a Tethys borítja. A Tethys 
a földtörténet folyamán kialakult nagy ősi 
Földközi tenger, amely az Atlanti Óceánt 
a Csendes Óceánná! kötötte össze. Partja 
északon messze túlnyomult a mai Föld
közi tenger partvonalán s hullámai Magyar- 
ország területét is elborították. Dél felé is 
nagyobb volt kiterjedése, vize Észak-Afrika 
jelentékeny részét elfödte. Kelet felé a 
középázsiai nagy lánchegységek mai he
lyén vonult át a Tethys s a Szunda szigetek 
táján érte el a Csendes Óceánt.
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A növények szempontjából azért nevezetes 
a triász, mert ekkor terjedtek el nagyobb 
mértékben azok a tű- és lomblevelű fák, 
amelyeknek első képviselői az ókor vége 
felé már felléptek. Az állatvilág nagyon 
fontos változásokat tüntet fe.l az ókorral 
szemben. A triászban már teljesen hiány
zanak a háromkaréjú rákok, amelyeknek 
maradványai az ókorra annyira jellemzőek. 
Nagy tömegben és változatosságban lép
nek fel a kagylókkal és csigákkal rokonság
ban álló ammoniták. Ezek az állatok ma 
már teljesén ismeretlenek a Földön. Leg
közelebbi rokonaik az Indiai Óceánban 
élő Nautilusok. A gerinces állatok sorában 
az ókori páncélos és porcos halak után 
ekkor jelennek meg az első valódi csontos 
halak. A kétéltűek ekkor érik el virág
korukat. A hüllők sorában fellépnek az 
első, ősi teknősbékák. Madármaradványt 
nem ismerünk a triászból. Az első kétség
telenül biztos emlősmaradvány azonban 
mint már fentebb jeleztük, a triászból 
került elő.

Magyarország területe, amely a perm 
folyamán egységes szárazulatként emelke
dett ki a tengerből, a triászban megsüllyedt, 
úgyhogy bizonyos pásztákban tengervíz 
alá került. Szigettengerszerű képe lehetett 
itt akkoriban a vidéknek. Ez a szigettenger 

aránylag változatos kifejlődésű rétegsort 
hagyott hátra a Bakonyban, Vértesben, 
Gerecsében, Budai hegységben, Bükkben, 
Mecsekben stb. A változatos üledékek sorá
ban főleg a mészkő és dolomit játszik nagy 
szerepet. Ezeknek a kőzeteknek nagy a 
tájképkialakitó hatása, úsállattani szem
pontból a magyarországi triász legfontosabb 
nevezetessége a Veszprém melletti Jeruzsá- 
lemhegy márgás rétegeiből előkerült ősi 
teknős maradvány, amelyet a tudomány 
Placoc’nelys placodonta névre keresztelt. 
J elenlegi egyetlen vasércbányánk, a ruda- 
bányai, szintén a triaszképződményekből 
nyeri ércét.

A középkor második időszaka a jura- 
Azt szoKták mondani, hogy a jura a leg
csodálatosabb élőlények időszaka. Ekkor 
éltek ugyanis a mai hüllők óriásira nőtt 
ősei és különös módon alkalmazkodott, 
változatos megjelenésű alakjai: a halgyik, 
a repülő sárkányok, a rettenetes sárkányok 
stb. Közülük az Afrikából előkerült Bra- 
chiosaurus brancai néven ismert óriásgyík 
viszi el nagyság szerint a pálmát, mert 
ennek teljes súlyát mintegy 800 mázsára 
becsülik. Erre az időre esik az első madár 
megjelenése is, ami a jurakorszak állat
világában rendkívül nevezetes esemény. 
Az ősmaradványok nagy része egészen 
fínomszemű palás agyagokból került elő, 
amiért a jurát úgy is jellemezhetjük, mint 
a legkitűnőbb megtartású ősmaradványok
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időszakát. Persze nemcsak finom meszes
palák képződtek ebben az időben, hanem 
mészkövek, agyagok s kisebb mértékben 
dolomitok is, amelyeknek a jelentősége 
azonban a triásszal. szemben lényegesen 
visszaszorult. A juraképződmények teljes 
vastagságát több mint ezer méterre be
csülik.

Magyarország területén avjurát különféle 
tengeri képződmények képviselik. Ezek 
főleg a Dunántúlról ismeretesek, szép ki
fejlődésben, változatos és gazdag ősmarad
vány tartalommal, de az ország egyéb 
részeiben is megtalálhatók. Gazdasági 
szempontból azonban sokkal fontosabbak 
a tengerparti képződmények, amennyiben 
ezek jelentős széntelepeket foglalnak ma
gukban. Pécs környékén ismeretesek ezek 
s a magyar szénbányászat nagyon jelentős 
tényezői. A  pécsvidéki szenek a jura
korszak elején, a liaszban képződtek, 
Magyarországnak tehát legidősebb szén
telepei. A földtörténeti középkorban kelet
kezett szeneket az ókori kőszenekkel és 
az újkori barnaszenekkel szemben fekete
szeneknek nevezzük. A pécsi feketeszén
telepeket két vonulatban bányásszák. A 
déli vonulat Pécstől Kosszúhetényen keresz
tül Komlóig húzódik S formára emlékeztető 
alakban. Az északi Magyaregregytől Szász
váron és Mázán keresztül Nagymányokig 
terjed. A kitűnő minőségű, jól kokszolható 
pécsvidéki nyers feketeszén átlagos fűtő
értéke 5800, a mosott széné pedig 6500 
kalória körül mozog. A szénbányászat 
ezen a vidéken 1807-ben kezdődött meg, 
de rendszeres termelés csak 1853 óta volt. 
A Pécs és Hosszúhetény közötti bányák 
termelése 1938-ban 741.803 tonnát tett 
ki, a komlói bányáé 151.055 tonnát, a 
nagymányoki és szászvári bányáké pedig 
130.373 tonnát. A többi kisebb bányával 

együtt 1938-ban a pécsvidéki feketeszén
ből összesen 1.042.050 tonnát termeltek, 
1943-ban 1,372.500 tonnát, az 1945. év 
második felében pedig 341.333 tonnát.

Ugyancsak jurakorzsakbeü képződmények 
az Úrkút környékén bányászott mangán
érceink is.

A földtörténeti középkor utolsó szaka 
a kréta. Nevét onnan nyerte, hogy egyes 
helyeken ebben az időben nagy mennyiség
ben képződött írókréta. Az írókrétán kívül 
főleg mészkövek, márgák és homokkövek 
játszanak szerepet ebben az időben, amely
nek képződményei összesen mintegy 3500 
m-es vastagságot érnek el. Nagyon jelleg
zetes krétakori képződmény az a helyen
ként márgás homokkősorozat, amely az 
Alpesek, Kárpátok és Apenninek vonula
tát jelzi, s flis, kárpáti homokkő és macigno 
néven ismeretes. Ennek a sorozatnak a 
lerakódása a kréta folyamán kezdődött

meg, de folytatódott m égaz újkor elején
is. A krétakorszak második felében a 
tengerek nagymértékű előnyomulása figyel
hető meg világszerte. Óriási területeket 
borított ekkor a tenger. A tengerben 
milliárd számra nyüzsögtek azok az apró 
egysejtű szervezetek, amelyeknek mész- 
vázaiból az frókréta tömegei is felhalmo
zódtak. Érdekes jellegzetessége a krétá
nak, hogy a szivacsok* ebben az időszak
ban rendkívüli változatosságban népesí
tették be a tengereket. Igen^sajátságosak 
azok a durvahéjú, nagytermetű kagylók 
és csigák, amelyeknek földtörténeti szerepe 
kizárólag a krétára korlátozódik. Az ammo
niták, a középkor annyira jellemző ősmarad
ványai. a kréta rétegeiből korcsosodott 
alakokban ismeretesek. A korcsosodás oly 
nagymértékű lesz, hogy a kréta végére 
az ammoniták nyom nélkül kipusztulnak. 
De kihalnak az óriási sárkányok is, amelyek 
a jurában megjelenve, a krétában még neve
zetes elemei az élővilágnál;, hogy e korszak 
végére teljesen kipusztultulva, egyetlen 
képviselőjük se legyen már az újkorban. 
A krétában élt fantasztikus formáik közül 
felemlítjük a iegvérengzőbb óriási sárká
nyok egyikét, a Tyrannosaurus rex-et, 
amelynek szájtérfogata a 20 litert is meg
haladta. A belgiumi Bernissart meilői 
pedig az [guanódon nevű óriásgyík marad
ványai kerültek elő nagy számban. A repülő 
sárkányok óriása, a Pteranodon, ugyancsak 
a kréta folyamán . élt. A kréta1" végevei 
mindezek az alakok végleg kihaltak.

A kréta folyamán ismét nagyobb arányú 
hegyképződés volt. A fiatal lánchegységek 
kialakulása, ami az ókor elejétől számítva 
a harmadik nagy hegyképződésnsk köszön
hető, kisebb hegyképző mozgások kereté
ben ugyan már a középkor elején megindult, 
az első nagyobbszabású mozzanat azonban 
a krétához kapcsolódik. Ezzel a hegyképző- 
déssei együtt meglehetősen heves tűzhányó 
működés is karöltve járt, aminek nyomait 
Magyarországon a Mecsek-hegység fonolit 
nevű, többnyire kavicsolásra használt kő
zeteiben is megtaláljuk. Ezen a helyi 
jelentőségű kőzeten kívül azonban üledékes 
kőzetek is találhatók Magyarország kréta
kori képződményei sorában, amelyek Dunán
túlt fordulnak elő. Széntelepek is képződ
tek nálunk ekkor s erre az időre esik nagy- 
jelentőségű bauxittelepeink kialakulása is.

Szénkápződés Ajka környékén a kréta 
fiatalabb szakában ment végbe. A terület 
feltárását 1866-ban kezdték meg és 1873- 
ban indult meg a széntermelés. Az 1873— 
1910. évek közt összesen 308.300 tonna sze
net fejtettek itt ki, 1910 és 1938 kö
zött az összes kitermelt szén mennyisége 
3,494.8*8 tonna volt, amiből az 1933. 
évre 265.680 tonna jutott. Sajnos, föld

történeti korához viszonyítva a krétákon
ajkai szén aránylag gyenge minőségű, 
fűtőértéke csak 4000 kalória körűi mozog, 
amivel mögötte marad fiatalabb barna
szeneink fűtőértékének is.

Másik nagy krétakori kincsünk az alu
míniuméra, vagyis bauxit. Ez a jelenték
telen külsejű, agyagos megjelenésű érc 
nemzetgazdaságunk egyik nagyon jelentős 
tényezője, A bauxit világtermelésében első 
helyen Franciaország áll. A második 
helyért az Egyesült Államok, Magyarország 
Jugoszlávia és Olaszország versenyeznek. 
A bauxit kőzet, amelynek keletkezési viszo
nyait illetőleg még nincs a kutatók körében 
végleges megegyezés. Valószínűleg szili- 
kátos kőzetek mállás! termékeiből kelet
kezett. Alumínium.gyártásra ezidőszerint 
csak az a bauxit alkalmas, amelynek alu- 
miniumoxid tartalma meghaladja az -50%-ot 
és kovasavtartalma r.em megy túl 3%-on. 
4 tonna ilyen bauxitból 1 tonna fém- 
sluminium nyerhető. Nálunk először az 
első világháború ideién fejtettek bauxitot 
a Bihar-hegységben. Jelenlegi bauxitkin- 
csünk a Dunántúlon található. Az első 
világháború után indultak meg a kutatá
sok s először Gánt környékén fejtettek 
kitűnő minőségű aluminiumércet. Ma is a 
gánti bánya a legjelentősebb. De ezen kívül 
nevezetes bauxitbányáink vannak még Nagy- 
harsány. Perepuszta és Iszkaszentgyörgy 
határában is. Míg 1938 folyamán az ország 
aiuminiumérctermelése 540.315 tonn?.t tett 
ki. addig 1943-ban a kinyert érc tömege 
alig maradt az 1 millió tonna alatt. 1945. 
év második felében a bauxittermelés csak
nem 20  ezer tonnát tett ki.

Ú j k o r
A kréta-korszak után .sok, és nagy válto

zás történik földünkön. Új élet sarjad, 
új színek jelennek meg a teremtés szín
padán. Megkezdődik a földtörténet újkora. 
amelynek mozgalmas fejlődése végül is 
a mai Föld kialakulásához vezetett. A föld
történet újkorát két szakra osztjuk. Ezek 
közül az idősebbik a karmádkor. Fokoza
tosan változik ekltor a szárazulatok és 
tengerek eloszlása, egyre jobban meg
közelítve a mai viszonyokat. Nagy esemé
nyek játszódnak !e az állatvilág életében. 
Fontos szerepet játszanak a harmadkor 
első felében azok az egysejtű lények, 
amelyeket a tudomány Nummulináknak 
nevez. Ezek az egysejtűek óriásai, hiszen 
legnagyobb ismert példányaik átmérője 
mintegy 12 cm. Magyar szemmel nézve 
meg az a nevezetessége a Nummulináknak, 
hogy két magyar kutató, Hantken Miksa 
és Rozlozsnik Pál hervadhatatlan érde
meket szerzett tanulmányozásukkal. Nagy 
fejlődést találunk a tenger élővilágában a
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korallok között is. Különösen a harmadkor 
közepe táján jelennek meg nagy forma
gazdagságban. Ugyanez, áll a tüskésbőrű 
állatokra is. Nagy változatosság jellemzi 
a harmadkori kagylókat és csigákat. Mind 
a sós-, ás édesvizekben, mind pedig a szára
zulatokon új hajtások jelennek meg a 
a kagylók és csigák családfáján s ezeknek 
fontos szerep jut a harmadkor földtör
téneti taglalásában. Az élővilág legnagyobb 
jelentőségű eseménye azonban kétségtelenül 
az emlősöknek gyors elterjedése ás hirtelen 
fejlődése. A középkor nagytermetű, lomha 
hüllőöriásai titán a fejlettebb idegrendszerű, 
gyorsmozgású, melegvérű állatok uralomra- 
jutása és hirtelen szétterjedése a Föld 
egész felületén megkapó képet nyújt. 
Valóban csodálatos nyomon követni ezt 
a fejlődést, amelynek végeredményeként 
fellép az ember 1

A harmadkor üledékei főleg agyagok, 
márgák, mészkövek, homokkövek, kavics- 
kövek és homokok. Mindezek a kőzetek 
jóval lazábbak az idősebb korok képződ
ményeinél. Éppen ezért a harmadkori 
üledéksorozat teljes vastagsága mintegy 
12.000 m-re becsülhető. Jelentős szerepet 
játszanak a harmadkorban a tűzi eredésű 
kőzetek is, tufáikkal együtt. E tufákban 
sokszor pompás megtartású növényi és 
állati ősmaradványok találhatók. A heves 
tűzhányói működés is utal arra, hogy 
ebben az időben nagy volt a hegyképződési 
tevékenység is. A Föld arculatára annyira 
jellemző fiatal lánchegységek felgyűrődése 
legnagyobbrészt ekkor ment végbe.

Hazánk földiének felépítésében a harmad
kori képződményeknek, és pedig mind a 
tűzi eredésü. mind peuig az üledékes kőze
teknek Valóban nagy jelentősége van. A har
madkori tűzi eredésű kőzetek változatos 
sorozatban ismeretesek hazánkban. így a 
riolit főleg az Eperjes-Tokaji hegység 
fölépítésében játszik fontos szerepet. Főleg 
útkavicsolásra használják nagy mennyi
ségben, de egyes változatai építőköveknek 
és malomköveknek is alkalmasak. Nagyobb 
tömeget alkotnak az andezitok, amelyek 
egyébként magyar különlegességeknek is 
számítanak. Budapesthez legközelebb a 
tűzi eredésű kőzeteket ugyancsak ande
zitok képviselik a Szentendre-Visegrádi 
hegységbon. De ebből a kőzetből épült 
fel a Pilis, Börzsöny, Cserhát, Mátra _stb. 
legnagyobb része is. Ipari felhasználása 
is változatos. Kedvelt útburkoló kő, de 
nagy tömegben alkalmazzák útkavicso- 
íásra és folyószabályozási célokra is. Épít
kezésekre is alkalmazzák. Egyes vidékeken 
az andezittufát építőkőnek használják. 
A  legutóbbi években a képzőművészetben 
is felhasználták. Egyik nagynevű szobrá
szunk erdélyi andezitből faragtatta monu

mentális alkotásait. A recski arany- és 
ezüstércefe szintén andezitokkal állának: 
kapcsolatban. A bentonitot derítőföldnek 
(szennyezést tisztító) alkalmazzák. Elter
jedt tűzi eredésű kőzetünk a bazalt is. 
A Balaton felvidékén és Salgótarján 
környékén ismeretes nagyobb tömegben. 
A gyakran hatszögletes oszlopokat alkotó 
kőzetnek a tájkép kialakításában is jelen
tős szerepe van. Nagyon jó útburkoló kő, 
mert hordképessége nagy és kopása egyen
letes.

Tűzi eredésű kőzeteink a tűzhányók 
utóműködésének hatása következtében sok 
helyen különböző változásokon mentek 
keresztül. Így pl. riolitjaink egy része 
kaolinná változott, ami a porcellángyártás 
nyersanyaga. Alunitosodott vidítok is isme
retesek, ezekből meg timsót állítanak elő. 
Végül pedig arra is utalnunk kell, hogy 

ezen kőzetek málladéka a szőlőművelésre 
kitűnő talajt szolgáltat. Világhírű bor
vidékeink (Badacsony, Tokaj) talaja ezen 
kőzetek málladéka.

A harmadkor üledékes kőzetei közüj 
sok iparilag is nagyon jól felhasználható' 
Így agyagjaink kitűnő minőségű téglák 

előállítására használhatók föl. margóinkból 
cement készül, mészköveinket égetésre, 
házépítésre, művészi célokra, kavicsolásra 
alkalmazzák. A kovavázas egysejtű állatok. 
Radiolariák, héjainak felhalmozódásából 
keletkezett kovapalákat csiszolásra és derí
tésre használják. A homokköveket az 
építészet alkalmazza. A  homokokat a 
habarcs, a kavicsokat a betonkészítésnél 
alkalmazzák. Harmadkoriak kitűnő minő
ségű barnaszeneink is. Csaknem az egész 
harmadkoron át jelentős szénképződés 
ment végbe hazánk területén. így Eszter
gom vidékén a kitünű minőségű barnaszén
bányák egész sora van üzemben. (Tokod, 
Dorog stb.) 1800-ban indult meg itt a ter
melés s ettől az időtől kezdve 1938-ig 
29,813.986 tonna szenet fejtettek ki. Az 
1938. évi termelés egymagában 1,381.230 
tonna volt, 1943-ban pedig 1,524.360 
tonna. A termelt szén fűtőértéke 4750— 
5200 kalória. Budapesthez legközelebb 
esik a Pilisvörösvár— Pilisszentiván—Soly
már— Nagykovácsi közötti szénterüiet. Leg- 
nagyobbszabású barnaszénbányáink egyike 
Tatabánya, ahol már nagyon régen termel
ték kis bányákban a szenet. A komoly 
bányászkodás 1896-ban kezdődött meg. 
Az 1897— 1938 között kitermelt szén összes 
mennyisége 55,896.124 tonna volt. Az 
1938.' évi termelésre ebből 1,976.554 
tonna esik. Az 1943. évi termelés 2,607.670 
tonnát tett ki. A szén fütőértéke átlagosan 
5150— 5300 kalória. Dunántúl a kisebb 
bányáknak egész sora ismeretes. Valamivel 
fiatalabbak a. Salgótarján és Egercsehi

közt!, , terület széntelepe!, ahol szintén
nagyarányú bányászkodás folyik. Ennek 
a területnek legfontosabb bányahelyei 
Salgótarján, Kiskér, Nagybátohy, Bátor, 
Egeresein, Ózd. Legrégebben Salgótarján 
környékén termelik a szenet. A rendszeres 
termelés ugyan 1848-ban megindult, de 
nagyobbarányú csak 1868-ban lett. E 
bányvidék széntermelésé 1938-ban 1,373.480 
tonna volt, 1943-ban pedig 2,079.580 tonna. 
A  szén minősége a különböző . telepekben 
nem azonos, igy fűtőértéke 3200 és 4800 
kalória között változik. Földtanilag érde
kes jelenség, hogy közvetlenül a határ 
mentén, de már csehszlovák területen, 
Csákányháza környékén a szenet a szén
telep kialakulása után végbement bazalt
kitörés annyira kiszárította, hogy ffitö- 
értéke 7830 kalóriára emelkedett. (Hasonló 
jelenség a Pécs környéki szénterületen is 
megfigyelhető.) Még fiatalabbak a Sajó- 
medence barna szenei, amelyeknek legje
lentősebb bányái Pereces, Sajószentpéter, 
Sajókazinc, Ormospuszta stb. Ezen szenek 
fűtőértéke 2400—4000 kalória között mo
zog. E bányák 1938. évi termelése 1,934.440 
1943. évi termelése pedig 2,937.730 tonnát 
tett ki. Ezekkel a szenekkel egyidős a 
Várpalota környéki szénképződés, amely
nek művelését 1867-ben kezdték meg, 
193S-ban 386.950 tonna 2400— 2600 kalóriás 
lignitet termeltek itt. Ugyanilyen korú 
szénnel rendelkezik Magyarország 'legré
gibb szénbányája, a Sopron melletti Brenn- 
berg. Már 1735-ben ismerték ezt a szenet, 
amelynek fűtőértéke 4600— 4800 kalória 
között van. Az 1938. évi termelés 113.230 
tonna volt. Végül pedig még a legfiatalabb 
harmadkorban képződött lignit-telepeink
ről kell megemlékeznünk, amelyek a Mátra 
alján óriási tömegben fordulnak elő. Sajnos, 
á mai technikai lehetőségek eddig csak 
Gyöngyös és Rózsás rentmárton környékén 
engedik meg ennek a lignitnek a kinyerését. 
A bányászat technikájának tökéletesedésé
vel azonban talán remélhetjük, hogy további 
jelentős tömegek is kiaknázhatók lesznek. 
Gyöngyös környékén a lignit fűtőértéke 
2250—3200 kalória körül van, míg a 
rózsaszentmártonlé eléri a 3600 kalóriát is. 
A hevesi lignitből 1938-ban 175.420,
1943-ban pedig 207.380 tonnát termeltek.

Másik nagy energiaforrásunk, a földigáz 
és földiolaj' hazánk területén ugyancsak 
a harmadkori képződményekkel kapcso
latos. A  magyarországi földiolajtermelés 
nagv arányokban 1938-ban indult meg. 
Á ÍOunántúi délnyugati részében gazdag 
Olajmézők váltak ismertté, amelyeknek 
termelése az egész világ 1938. évi olajter
melésének már 0.018%-ál tette ki. Míg az 
1938. évi termelés csak 42.800 tonna volt,

addig a rohamos fejlődés eredményeként.
1943-ban már 838.790 tonna olajat szolgálj 
tatott a magyar föld mélye s 1945 második 
félévében is 356.047 tonnát sikerült ki
bányászni a »folyékony árany«-ból.

A sóképződés szempontjából is nagy- 
jelentőségű a harmadkor. A hozzánk leg
közelebb eső máramarosi' és erdélyi só
telepek mind a harmadkor képződmények

N e g y e d k o r
Az újkor utolsó szaka a negyeikor„ 

A negyedkor elején Európa és Észak- 
Amerika északi területét a jégkorszak követ
keztében hatalmas jégpáncél borította. 
A jégkor elmúltával megkezdődött az az 
idő, amelyet mint a negyedkor fiatalabb 
tagját, földtörténeti jelenkornak nevezünk. 
Az élet fejlődéstörténetének szempontjá
ból a negyedkor legnagyobb jelentőségű 
eseménye, hogy ekkor jelenik meg az élet 
színpadán az ember. Hosszú évmilliárdos 
fejlődés eredménye, amíg az anyagból 
kialakultak az első éló protoplazma-csöp- 
pek s ezek fejlődéséből az állatvilág külön
böző fejlettségű alakjai, s a fejlődés végső 
fokán az ember.

Magyarország negyedkori képződménye! 
között legnagyobb mennyiségben a löjsz 
szerepel. Ez is üledékes kőzet, azonban 
nem vízből, hanem a levegőből ülepedett le. 
Messze távolból szállította ide anyagát 
a szél s lerakta pusztaságaink területén. 
Negyedkori képződmény a futóhomok is, 
amit a folyók medréből a szél fúj ki s 
szállít tova.

Negyedkori üledékeket szolgáltatnak bar
langjaink is, amelyek az ősember lakó
helyéül is szolgáltak. (Cserépfalui Subalyuk, 
Szeleta, Szelim-barlang, Aggteleki Baradla.) 
Hévforrások üledékeként keletkezett az 
édesvízi mészkő (travertino). Ezt a kőzetet 
az építészetben és a művészetben alkal
mazzák.

Negyedkori képződmények sorába tar
toznak tőzegtelepeink is, amelyeknek pon
tosabb számbavétele éppen mostanában 
Van folyamatban.

Végül pedig negyedkori képződmények
ként kell tekintenünk a különböző talajo
kat is. A  Föld szilárd kérgét felépítő 
kőzetek a különböző erők hatására elmál- 
lanak, a málladékot a légárak, folyóvizek, 
Szelek elszállítják s máshol ismét lerakják. 
Közben a fagy, vfz stb. hatására tovább 
aprózódnak s mállanak. Ebből a málla-. 
dákból alakul ki aztán a talaj, a termőföld. 
A talajképződés egyik legfontosabb ténye
zője az éghajlat, ennek van a talajnem 
kialakításában legnagyobb jelentősége*
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A FÖLD BELSEJE
Ha öreg földünk olyan gömb lenne, 

amelynek átmérője egy négyemeletes ház 
magasságát tenné ki, a legmélyebb bányák, 
a leghosszabb fúrások éppen csak átfúrnák 
azt a moharéteget, amely némely öreg ház 
tetőcserepét bevonja. És amikor a föld kő
burkolatának rétegeit . vizsgáló tudós, a 
geológus büszkén hirdeti, hogy sok kilo
méter mélységig ismeri a föld kérgének 
összetételét, ezt csak annak a szerencsének 
köszönheti, hogy több helyütt az eredetileg 
vízszintesen egymásra boruló rétegek eléggé 
fölegyenesedtek. Ilyenkor nem lapjukkal, 
hanem a rétcgfőkkel bukkannak a felszínre, 
néha több kilométer vastagságban. A geo
lógus az egész házról mégsem szerezhet 
sokkal több közvetlen ismeretet, mint 
amennyi egy tetőkő vastagságára vonat
kozik.

A  tudomány mégis azt állítja, hogy tud 
valamit a föld belsejéről, sőt a legbelsejé- 
ről is. Honnan .veszi e merész állításhoz a 
jogcímet?

Még századunk elején is, amikor a föld 
külső bőrének összetételét már mind az öt 
földrészre vonatkozólag geológiai térképe
ken tudták feltüntetni, a föld belseje bár
milyen műszerrel való tudományos vizs
gálat számára hozzáférhetetlen volt. 1895- 
ben a műszerrel végzett földrengés-kutatás 
megteremtője, Rebeur—Paschwitz ismerte 
föl s mondotta ki elsőnek a rengési kuta
tások nagy jelentőségét. A rengés! sugarak
kal a föld testét át lehet világítani és meg 
lehet állapítani belső sajátságait. De akkor 
még semmiféle értékesíthető megfigyelési 
anyag nem állt a tudomány rendelkezésére, 
míg Wiechert meg nem mutatta a követendő 
utat. Ma már minden nagyobb földrengést 
följegyeznek a földrengési állomások, ame
lyek behálózzák az egész szárazföldet. Ha 
ezeket a föl jegyzéseket összehasonlítjuk, 
kitűnik, hogy a megrázkódási hullámok a 
föld testében nem úgy rohannak végig, 
mint ahogy tenniök kellene, ha a föld 
minden részének ugyanazon »sűrűsége«, 
ugyanazon »szüárdsága« volna, szóval egy

forma tulajdonságú lenne. Ám a rengési
hullám terjedési sebessége más a föld kérgé
ben, mint a magvában, s itt ismét más, 
mint a mag és kéreg közti rétegben.

Továbbá abból a vonzási erőből, amelyet 
a föld tömege mint egész kifejt, ki tudjuk 
számítani a föld teljes sűrűségét, az úgy
nevezett ^közepes sűrűséget^ Vagyis még 
tudjuk »mérni« a föld súlyát. Az újabb 
pontos mérések 5-52 közepes sűrűséget 
adtak (5-528045 +  0-0013. Ebből a föld 
tömege =  5,98712, vagy kereken 6,000.000 
trillió kilogramm). A  torziós ingával vég
zett pontos mérések azonban azt mutatják, 
hogy a föld felső rétegeit alkotó kőzetek
nek közepes sűrűsége 2'5— 3'5, vagyis a 
föld mint egész sokkal sűrűbb —  vagy így 
is mondhatjuk: nehezebb :— mint volna 
abban az esetben, ha a felszíntől a köz
pontig ugyanazokból a kőzetekből állana, 
amiket a föld felszínén ismerünk. Vagyis a 
föld belsejében sokkal sűrűbb tömegeknek 
'kell lenniök. így jutott a tudomány arra a 
megállapításra, hogy földünk egy teljességé
ben megmaradt meteorit, amelynek egy
másra következő s a föld magvára boruló 
burkolatai a kőmeteorittől a kőből és vas
ból kevert pallaszitákori keresztül a vas
meteoritig az összes átmeneteket magában 
foglalják. Magva tehát ugyanolyan, mint a 
80%-os vas és 6— 8%-os nikkel vegyületű 
vasmeteorit, amelynek közepes sűrűsége 
8— 1 1 .

Ezt a föltevést megerősíti a földrengési 
hullámok útjának, valamint a mélyben a 
terjedési sebesség eloszlásának meghatáro
zása.

Ámde nemcsak a föld egyes öveinek sűrű
ségi viszonyairól van már megbízható isme
retünk, hanem tudni vélünk arról az álla
potról is, amely a föld belsejében levő 
tömegekre jellemző. Sokat fontolgatták, 
hogy a föld belseje szilárd, cseppfolyós, 
vagy gáz állapotú-e? Nos, az az ‘ anyag, 
ami a föld belsejéből a felszínre tör, a vul
kán tüzes lávája, folyékony, megolvadt 
kőzet. Ki állíthatja, azonban, hogy nem ősa

pán akkor olvadt meg, amikor a ránehezedő
hatalmas nyomás engedett s a láva szabad 
utat talált fölfelé? A föld felszínén belül a 
nyomás nem oly hatalmas-e, hogy semmi*- 
féle hőmérséklet nem elegendő a kőzeteket, 
vagy a vas-nikkel vegyületű anyagot 
folyékonnyá tenni? A tudomány mai fel
fogása így. hiszi és ezt mondja : a főid 
belsejének anyaga lehet ugyan izzón-folyós, 
de a forró kása annyira összepréselődik, 
hogy egyszerűen nem lehet folyékony, nem 
folyhat. A föld belsejének anyaga tehát 
folyékony ugyan, de a nyomás annyira 
összepréseli, hogy mint szilárd tömeg hat. 
Ez az óriási nyomás, amelyet könnyen meg 
lehet becsülni, a föld »folyékony« magvát 
annyira »szilárdda« teszi, minővé a föld 
felszínén semmiféle acél, semmiféle anyag 
nem válhat. Ne vesse senki az ellen, hogy 
amikor ezt mondjuk: a föld belsejének 
anyaga folyékony és mégis a szilárd testek 
tulajdonságait mutatja, pusztán a szavak* 
kai bűvészkedünk. Fennáll ugyanis egy 
lényeges különbség: A föld kérgének szi
lárd részei, mint a gránit, bazalt s a töb
biek, kristályokból tevődnek össze. A  föld 
magvában azonban a hőség oly nagy, hogy 
a molekulák és atomok egyszerűen nin
csenek abban a helyzetben, hogy »kristá- 
lyokat« alkossanak, vegyületekbe lépjenek. , 
Csak akkor képesek erre, ha a felszínre 
kerülnek, mint láva vagy meteorvas.

Amit föntebb mondottunk, csupán a 
föld legmélyebb részére vonatkozik. Á ké
reg és a mag között kell egy olyan övnek 
lenni, amelyben a nyomás még nem elég 
nagy ahhoz, hogy a kőzetek folyékonnyá 
válását megakadályozhassa. Ez az az öv, . 
amelyben a »magma« folyik. (Magma a ' 
föld belsejének izzón folyós anyaga, amely 
a felszínre kitörve, elveszti gázait s »láva« 
lesz), s ennek az övnek feszültségi viszo
nyaiban bekövetkezett változások idézik 
elő a földkéreg mozgásait, a rétegek eltoló
dását, a hegyképződéseket.

Meglehetős bizonytalan talajon mozgunk, 
amikor a föld belsejének hőmérsékletéről 
beszélünk. Közvetlen tapasztalatunk csak 
ötödfél kilóméterig nyúlik. (A legmélyebb 
fúrás 2438 méter.) A bányászok közvetlen 
tapasztalatból tudják, hogy munkahelyük 
annál melegebb, minél mélyebben van a 
föld színe alatt.

A felszínhez köze! a felszín hőmérsékleti 
ingadozásai a talajban is jelentkeznek. 
Minthogy azonban a talaj hővezető képes
sége csekély, a felszíni hőmérsékleti ingado
zások behatolása igen lassan megy végbe s 
ugyanazon ókból a már fölmelegedett vagy 
lehűlt mélyebb talajrétegek a meleget vagy 
hideget egy ideig, továbbra is megtartják, 
amikor a felszín már újból lehűlt, vagy. föl
melegedett. Ezért a hőmérséklet kiegyénlí-
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tődésénefc lassúbb folyamata miatt a fe!-,
színi hímérsékletkülöiibségek már aránylag 
kis mélységben mindinkább csökkennek, 
mennél mélyebbre széliünk. Végül nagyobb 
mélységben teljesen megszűnnek. Magyar- 
országon pl. már 1— 1 y2 m mélységben meg
szűnnek a napi ingadozások, 20— 25 m,mély
ségben pedig eltűnnek az évi változások is. 
Ezért a mélyebb pincékben egész éven át 

.csaknem azonos hőfokot mérhetünk. ...
E semleges réteg alatt, amelynek hő

mérséklete tehát állandó, a mélység növe
kedésével a hőfok Is emelkedik. A külön
böző fúrásokban végzett hőroérsékletvizs- 
gálatokból kiszámították, hogy. a mélység 
növekedésével milyen arányban emelkedik 
a hőmérséklet s meghatározták, azt a mérté
két, amellyel mélyebbre kell szállnunk, 
hogy 1° C-nyi hőemelkedés következnék be. 
Ezt a mértéket geotkermiku•$ mélységnek 
nevezzük. Ez nem mindenütt egyforma, 
így azt tapasztalták, hogy a hegyek alatt 
nagyobb, a völgyekben kisebb, mint a sík
ságon. (A sík. föld alatt a geoth.ermikus 
mélység 30—33.m, a völgyekben 20— 25, a 
hegyek alatt már 40— 60 m.) A kőzetek 
hővezető képessége, hőfonások közelsége, 
hideg, víz nagyobb mértékű felgyülemlésé, 
ásványolaj előfordulások stb. mind. olyan 
tényezők, amelyek a geothérmiküs.mély
ségben nagyobb eltolódást okóznak. Általá
ban a geothermikus mélységfokot 33 méter
nek vehetjük. A p.arusowitzi (Szilézia) fúrás 
mélyén, 1959 m mélységben 69-25" Cbot 
mérték. Ha ezen az alapon, számítunk 
tovább, 33Q0 m mélységben 1000, 9900 m
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a. ábra- A Föld metszete
A Föld központjáig kihasított szeletben látjuk az 
egymásra következő öveket s az övék határán ural

kodó hőfokokat Celsius mértékében kifejezve

mélységben már 3000* C volna a meleg.
Minthogy a kísérletek szerint a mészolivin 
olvadási pontja 2130, a kvarcé 1685, az 
anorthité 1550, az akmité 965, a kősóé 
800” C stb., ezért 9900 m mélységben már 
minden kőzet jóval olvadási pontja fölé 
volna hevítve, tehát mint ritkánfolyó láva 
törhetne a föld színére.

Az újabb megfigyelések azonban arra 
mutatnak, hogy a geothermikus mélység
fok nagyobb mélységekben jóval nagyobb, 
mint a föld felszínének közelében, vagyis a 
hő emelkedése nagyobb mélységekben las- 
sabbodik. (Némely geológus szerint a mé
lyebb övékben a hő. emelkedése már nem 
számtani, hanem mértani haladvány szerint; 
történik.) Ez el sem képzelhető máskép,, 
mert ha a geothermikus mélységfok a föld 
központjáig 33 m, ott már százezrekre rúgó 
hőfok lenne. Ez semmiképpen sem felelhet 
meg a valóságnak. A föld felszínére került 
láva, amelynek alig volt ideje, hogy le
hűljön, sohasem melegebb 1000— 1500° C -. 
nál. A nap tűzgolyójának izzó gázburkolata 
s a többi sárgán izzó égitest szintén nem me
legebb 5— 6000° C-nál. Csupán a kékes
fehér napok sugárzása mutat olyan égi 
világító tüzekre, amelyeknek hőfoka 10 .000- .  
20.000° C. A tudomány tehát azon az állás-
Íionton van, hogy a bányákban s a fúró- . 
yukakban mért hőemelkedés nem tarthat. 

—  bányásznyelven szólva —  az »örök 
pokoú-ig,.hanem nagyon hamar véget kell 
érnie. A tudomány továbbá arra az állás
pontra jutott, hogy amióta földünk önálló 
csil'agéletet él, —  s ez biztosan több 1 Y2 
milliárd esztendőnél —  nem hűlt ki számot
tevő mértékben, hanem hőfoka máig a régi 
maradt. Csak a kérge merevedett meg. Azt 
a hőtömeget, amelyet a föld külső burko
latán át állandóan kisugároz a világűrbe, 
túlontúl kiegyenlíti az a hőmennyiség, 
amely a rádióaktív anyagok szétesésekor, 
újból és újból szabaddá válik.

Ezen nem egészen egyszerű megfontolások 
után, amelyeknek tudományos és számítá
sok alapján való mególcolása vaskos köte
teket tölt meg, az olvasót igen meglepheti, 
ha azt hallja, hogy földünk felépítésében 
s anyagi alkatában nagy hasonlóságot 
mutat egy egészen mindennapi dologhoz, 
egy nagyolvasztó belsejéhez.

Legfelül úszik ritka rétegződésben a 
kovasav- (kvarc-) tartalmú réteg. Ez alatt 
következik a sűrűbb, vastartalmú sötéten- 
megmerevedő salak, amely összetételében 
a sötét bazalttal hasonlítható egybe, míg 
a világosan-megmerevedő könnyű salak 
valamennyire a gránithoz hasonlítható. 
Befelé az olvadó tömeg fémben mind gaz
dagabb lesz. Ezt az olvadó masszát a 
kohász cvaslá«-nek vagy *király»-nak nevez
heti.
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Egy óriási kohó a föld is 1
Amint a kohóban a kiszabaduló gázok 

az olvadó tömeg fölött helyezkednek el, 
úgy veszi körül az 500— 1000 km vas
tagságra becsülhető légburok (atmoszféra) 
a földet. A föld felszínéhez közeli, leg
mélyebb részeiben igen nagy a vízgáztar- 
talma, amely a föld lehűlt testén mint 
vízburok (hidroszféra— vízgolyó) csapó
dik le.

A könnyű salak a föld külső bőre. amely 
kőzetburkolattá, kőköpennyé (lithoszféra — 
kőgömb) merevedett. Ennek az övnek 
szerkezetét, felépítését, rétegeit tanulmá
nyozza a geológus. Minthogy túlnyomóan 
kovasavas kőzetekből, szálkátokból áll, 
amelyben az alumínium is, mint a timföld 
része nagy szerepet játszik, egyszerűen 
Sial-övnek (5ilicium -'r  ^lluminium) nevez
zük. Vastagságát 120 kilométerre becsülik, 
közepes sűrűsége (úgynevezett -fajsúlya) 
2 -6—2 -8, vagyis ennyiszer nehezebb, mint 
a víz.

Még a kőköpenyhez tartozik a Sial alatt 
elhelyezkedő Sima-öv, amelyben a szi
lícium mellett egyéb anyagok között a 
magnézium a túlnyomó. Sűrűsége már jóval 
nagyobb : 2-9—-3-3. Ez körülbelül a sötét, 
bazaltszerű kőzetek fajsúlya. A • konti
nensek a Sialhoz tartoznak s a sűrűbb 
Simán, amely körülbelül 1200 km mélysé
gig ér, jégtömbökhöz hasonlóan úsznak.

A Sial és Sima határán, tehát 120 km 
mélységben a hőmérsékletet 900“ C-ra 
becsülik, a nyomást pedig 28.000 atmo
szférának számították ki.

A Sima alsó határán, 1200 km mélység
ben a hőmérsékletet 1600“ C-ra, a nyomást 
l/j millió atm-ra becsülik. Az 1200 km 
vastag kőköpeny térfogata 504 milliárd 
km*, súlya 1714 trillió tonna, sűrűsége 3-4.

A Sima, a »nehéz salak« alatt egy hatalmas 
közbülső réteg következik, melynek sűrű
sége 6-4. Úgy hiszik, hogy itt, a föld fel

színe alatt 1200-—2900 km mélységben 
részben fémkeveredésű szilikátok, részben 
szuitidok és oxidok fordulnak elő, ezekből 
70%  vasszulfid. E közbülső rész térfogata 
404 milliárd km1, súlya 2582 trillió tonna.

A közbülső réteg alsó határán. 2900 
km mélységben a hőmérséklet már a föld 
központjának hőfokához közeledik. A 
sűrűség a felső határon 5, az alsó határ 
közelében már 8— 10  körül van. itt van 
az a réteg, amelyben a földrengési hullámok 
a legerősebben elhajolnak és sebességük 
megváltozik. Ebből következik, hogy a 
közbülső réteg nem egységes felépítésű, 
hanem több “bagymaburokbcH áll.

A 2900 km mélység alatt következik a 
vasmag. A nyomás l ’/ 2— 3 millió atmoszfé
rára emelkedik, a hőmérséklet 2— 4000° C 
között lehet, de nem lépheti túl az 5— 8000“ 
C-ot. A mag sűrűségéből, amely 11 -et 
tesz ki s a vas-nikkel meteoritek összeté
teléből következtetve a vasmag anyaga 
84— 92%-ban vas, 6— 10% nikkel, némi 
clom.’szénhidrát, foszfor, kobalt és platina. 
Nije ennek az övnek a neve. (Akikkel -f- 
Ferrum, vas). Szilárdsága többszörösen 
meghaladja az acélét, amit a földrengési 
hullámok Sebességéből állapíthatunk meg. 
A vasmag térfogata 175 milliárd km*, sú
lya 1685 trillió tonna.

6370 km mélységben elérjük a Föld 
központját. Fantasztikus regények elve
zetik az olvasót a föld legmélyére, a valóság 
azonban az, hogy az emberi technikának 
talán soha sem lesz útja s módja hozzá, 
hogy átfúrja a földgolyót. Hiszen már 
aránylag kis mélységben semmiféle anyag
nak, szerszámnak, szervezetnek, életnek 
nem lehet létfeltétele.

A 120 km vastagságú Sial-réteg külső 
bőre hordja az életet. A föld belsejének 
forrongásairól csak a természet katasztró
fái. vulkános kitörések és földrengések 
alkalmával szerzünk tudomást.



A K Ő Z E T E K  V I L Á G A

A Föld egykor izzó gázok halmazata volt. 
A folytonos lehűlés következtében folyé
kony-tüzes gömbbé sűrűsödött. A nehéz
ségi erő hatására elkülönültek a . Földet 
alkotó tömegek. A középpont körűi helyez
kedtek el a nehéz fémek, fóleg a vas és a 
nikkel, s a nehéz mag körül halmozódtak 
fel a Föld külső burkolatábán a könnyű 
fémek és a kovasavas vegyületek, meg
alkotva a Föld könnyebb szilikátokból 
álló burkolatát. A további kihűlés folya
mán a Föld felszíne egy kezdetben még 
kevésbbé sűrű kéreggé merevedett, de a 
kéreg nagy darabjai újból és újból meg
olvadtak, majd megmerevedtek, míg a 
burkolat végül is olyan vastagságú lett, 
hogy legalább is nagy kiterjedésben nem 
olvadhatott meg. De a kéreg még nem 
forrott össze, a hosszú repedésekén ismé
telten kitört az izzó láva s többször el
árasztotta a felszín nagy területrészeit. 
Megmerevedése után hozzájárult a kéreg 
szilárdságának a fokozásához. Végre ezek 
a hatalmas repedések is behegedtek, s a 
Föld izzó anyagának feltörése most már 
csak bizonyos érzékeny pontokra szorít
kozik. Ezeken vannak a még ma is működő 
vulkánok.

A k ő z e t e k  f e l o s z t á s a
Így keletkeztek a kőzetek. Fölmerül a 

kérdés, hogy hol találjuk a Föld először 
megmerevedett kérgének kőzeteit —- és 
honnan származnak a különböző kitörési 
kőzetek közt mutatkozó nagy különbségek?

Az első merev kéreg kőzeteit még sehol 
sem tudták kimutatni. Ez természetes is, 
mert a keletkezésük óta eltelt sok millió 
év alatt sokféle módon szétrornbolődtak 
s megmáSultak. Részben a szél, víz és 
jég hatására szétmáilottak, részben a mál
lásból származó törmelék, vastag réteg
sorban lepte be, vagy új lávafolyamok 
árasztották el őket s ezekre újabb mállás
rétegek kerültek. így az őskéreg kőzetei

mind mélyebbre süllyedtek, mind nagyobb 
nyomás és magasabb hőmérséklet hatott 
rájuk. Kiszámították, hogy a nyomásnak 
már 5000 m Vastagságú rétegsor lerakó
dásával 1250 atm.-val, a hőmérsékletnek 
150— 200l>-kal kellett növekednie. Már 
pedig az üledékes kőzeteknek ilyen nagy 
tömegekben való lerakódása egyáltalán 
nem ritkaság. A felsősziléziai szénterületen 
pl. a felsőkarbon-korszak rétegsorozata 
6650 m vastag. Ilyen lényegesen megválto
zott viszonyok (nyomás, hőmérséklet) kö
zött a kőzetek úgynevezett kristályos 
palákká alakulnak, elegyrészeik, különösen 
a csillám, a legerősebb nyomás irányára 
függőlegesen, párhuzamos rétegekben he
lyezkednek el. A kristályos palák tehát 
nem a Föld őskérgéből valók, sokkal fia
talabb kőzetekből tevődtek össze s a le
süllyedésük alkalmával bekövetkezett nyo
más- és hőmérsékletemelkedés következté
ben, vagy pedig hegyekké való gyűrődésük 
közben alakultak át kristáfyospala szerke
zetűvé.

A kőzetek három nagy csoportját ismer
tük meg tehát: 1 . kitörési (eruptív) kőze
tek, amelyek a folyékony-tüzes belső 
anyagnak, a magmának megmerevedése 
által jöttek létre. Ezért elsődleges (primér) 
kőzeteknek is nevezik őket, mert a magma 
anyaga még nem vett részt a kőzeteknek 
a Föld felszínén végbemenő körforgásában.
2 . Üledékes (szedimentáris) kőzetek, ame
lyek a kitörési kőzetekből mállás és újabb 
lerakódás útján keletkeztek —  és 3 . kristá
lyos palák, amelyek a két előbbi csoport
nak a kéreg alsóbb részeibe lesüllyedt kőze
teiből a nag^ nyomás és magas hőmérsék
let hatására kristályos szerkezetűvé váltak. 
Ezért átalakult (metamorf) kőzeteknek is 
mondják őket.

Az üledékes kőzetek és kristályos palák 
másodlagos (szekundér) kőzetek. A kőze
tek nagyobb részét az eruptív-kőzetek 
adják.

M é l y s é g i  é s  k i ő m l é s i
k ő z e t e k

A  kitörési kőzetek a megmerevedés 
folyamatának körülményei szerint a leg
különbözőbb külső jelleget mutatják, amint 
az pl. a gránit és a bazalt összehasonlítá
sánál azonnal szemünkbe ötlik. A gránitban 
könnyen felismerjük azokat a különböző 
ásványokat, amikből összetevődött: a
zsírosán csillogó, kagylósán törő kvarcot, 
a vékonytáblás, fekete csillámot és a föld- 
pátot, a gránit főalkatrészeit. A bazalt 
szabad szemmel sűrű, tömött kőzetnek 
tűnik fel, az amfibol néhány csillogó, szét
szórt nagyobb kristályán kívül szabad 
szemmel más elegyrészt nem látunk benne. 
Csak a polarizációs mikroszkóp 500-szoros 
nagyításában vehetjük ki a bazalt külön
böző szerkezetét. Ez a kétféle szerkezet 
fontos útmutatást nyújt e két annyira 
különböző kőzetképződmény kialakulására. 
A két kőzet településéből tudjuk, hogy a 
gránit vastag védőtakaró alatt merevedett 
meg, míg a bazalt megmerevedése a Föld 
felszínén történt. A gránit tehát igen 
lassan hűlt ki, ezért nyertek időt ásványi 
alkatrészeinek molekulái, hogy nagy, jól 
kiképződött kristályokban csoportosulja
nak, míg a bazalt a gyors lehűlés következ
tében üvegesen merevedett meg. A gránit 
mélységi, a bazalt pedig kiömlést (effuzív) 
kőzet.

A k ő z e t e k e t  á t k ö t i  e l e m e k  é s
á s v á n y o k

A különböző kőzettípusok kialakulásában 
tehát az első lényeges pont a megmerevedés 
színhelye. A másik, nem kevéshbe lényeges 
pont a szilikátoldatoknak s a belőlük ki- 
krsitályosodó ásványoknak fajsúlva. Hogy 
ezt megérthessük, ismernünk kell a kőze
teket összetevő ásványokat s az azokban 
szereplő elemeket.

Bár a Föld anyagában mind a 92 elem 
megvan, főleg nyolc elem szerepel az ásvá
nyok kialakulásában. Ezek:

1. Oxigén (O) 47-2%.
2- Szilícium (Si) 28%.
3. Alumínium (Al) 8%.
4. Vas (Fe) 4-5%.
g. Kalcium (Cs) 3-5%.
6 . Nátrium (Na) 2-5%.
7. Magnézium (Ma) 2-5%.
'8. Kálium (K) 2.5%.

A megmerevedett kőzetek .— a kikristá
lyosodási módok nagy változatossága ellenére 
—  feltűnő módon osak kevés ásványból

tevődtek össze. Ezek közül előfordulásuk 
gyakoriságának a szempontjából a követ
kezők fontosabbak :

1. A kvarc (SiO„ sziliciumdioxid) a leg
keményebb ásványok egyike, a kemény
ség! rangsorban 7-es foka van, az üveget, 
acélt karcolja, míg őt a topáz, korund és 
gyémánt karcolja. Igen ellenálló, a savak 
és a víz nem támadják meg, ezért a kőzetek 
szétmállásakor koptatott szemei homok és 
por alakjában megmaradnak. A közön
séges tűz nem olvasztja, a durranógázban 
alaktalan tömeggé olvad. Szódával (szén
savas nátron) kapcsolatban azonban köny- 
nyen olvad, tiszta olvadékot ad, ezért az 
üveggyártás nyers anyaga. A tiszta kvarc 
olvadási pontja állítólag 20C0°-on felül van. 
Formáinak igen nagy a változatossága, és 
szépsége, egyes fajtákat pompás színkevere
désük, fényük, keménységük mellett jól 
csíszoihatóságuk többé-kevésbbé értékes 
»íéldrágakővé« teszi (kaicedon és opál).

2. A legtöbb kitörési kőzetben megtalál
hatók a földpátok, a szilikátok igen fontos 
és elterjedt csoportja. A földkéreg leg
nagyobb részét aikotják. Timföldnek (alu
miniumoxid) és vagy kálinak, vagy nátron
nak, vagy másznék kovasavval való vegyü- 
letei, s ezért megkülönböztetjük a káli- 
föidpátot (KAlS'sO, =  aluminiumoxid-szi 
Ilkát, amelyben túlnyomó a káli), a nátron- 
földpátot. (NAISijO, =  aluminiumoxid és 
nátron-szilikát), végül a mészföldpátot 
(CAlSi, Os — aluminiumoxid- és in ész-szili? 
kát). A káli-iöldpátok merőlegesen hasad
nak, ezért ortoklász-oknak nevezik, (orthes 
— merőleges, klao — hasadni); a nátron- 
és mész-föidpátok hasadása a merőlegestől
4— 5"-nyire eltér, pIngioklász (ferdén ha
sadó) a nevük. A földpátok keménységi 
foka 6— 6-5-

A kvarc ás a földpát egyetemes elter jedt- 
ségű ásvány. Sajátos, hogy rendszerint 
egymás társaságában lépnek fel kőzetképző
ként. A leginkább jellemző ez a kapcsolat 
abban a kőzetben, amely a Földnek alap
jait és oszlopait alkotja, a gránitban. E r.nek 
az ásvány-kapcsolódásnak igen nagy töid- 
tani jelentősége van. Mindkettő keménysé
gével tűnik ki, tehat tömör kapcsolatuk 
betölti feladatát, valóban a Föld alapzatát 
és oszlopait képezik ki.

3. A.hol a földpát hiányzik, pótló ásvá
nyok lépnek fel, mint az ortokjászt he
lyettesítő leucit. Kálium,alumínium -szilikát, 
amely a rcidpátnál kevesebb y-ovasavat 
vesz fel. (KAsSi*0,). A Badacsony tör- 
demici bányájáoan gyakori, itt a sok zár
vány miatt egészen sötét, csaknem iekete- 
színü,

4. A nátron-töldpátot (plagioklászt) a 
nefetin helyettesíti (N'aAl SiO,). A salgó-' 
tarjám bazaltokban, a Balaton-íelvidéki
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bazaltokban és a Mecsek fonoüt-kőzeteiben 
fordul elő. A földpátok, leuoit és nefelin az 
alkáli-csoportot alkotják.

5. A csillám hatszöges táblákban kristá
lyosodik s a táblalapok mentén kitűnően 
hasad. Ipari felhasználása miatt általáno
san ismert a muszkovit (KH, AlaSi, O,,). 
Átlátszó, ellenálló, könnyen hajlítható táb
lái magasabb hőfokot is kibírnak, ezért 
lámpaüveget, kohó- és kátyhaablakot készí
tenek belőle. A biotit már magnéziumot és 
vasat is tartalmaz. Honi bazaltjainknak és 
andezitjeinek elég gyakori alapanyaga.

6 . Az augit alumíniumot és vasoxfdot 
(FerO,) tartalmaz. Lényeges elegyrésze 
pl. a bazaltnak.

7. Az amfibolok szarúfényűek. Kémiai 
összetételük egyezik az augitéval, csak hat
szögletes oszlopaik jobban hasadnak.

8. Az olivin magnézium- és vas-szilikát 
vegyületek.
. 9. Az ércek közül való a magneti t (mágnes

vaskő) vasoxigén vegyület.
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A z  á s v á n y o k  e l k ü l ö n ü l é s e  a 
k ő z e t b e n .

A telsorolt ásványok közül a kvarc és 
az alkáli-szilikátok: a földpát, leucit és 
nefelin —  könnyebb fajsúlyúak, mint a 
magnézium — . mész- és vasszilikátok : az 
augit, amfibol és olivin.

Amikor tehát egy folyékony olvadt kőzet 
egy rétegkötelékbe benyomul (intruzió). azt 
részben felolvasztja. A kihűlés folyamán a 
sziiikát-oldatokból kikristályosodó ásvá
nyok fajsúlyúk szerint rendeződnek el. Ezt a 
folyamatot magmatikus elkülönülésnek 
(differenciálódás) nevezzük. A sötét, nehéz 
fajsúlyú ásványok (augit stb.) lesüllyednek, 
míg a világos, könnyű alkáli-szilikátok egy-

l ‘e /  eruptív köret be
nyomult egy üledékes 
kőzetbe (intruzió), azt 
részben megolvasztotta 
s az érintkezési felületen 
átalakította (érintkezési 
metamorfózis). A vilá
gos és sötét elegyrészek 
(körök és keresztek) még 

elvegyülve vannak.

Az eruptív kőzet diffe
renciálódott. A sötét 
elegyrészek (+ )  le
süllyedtek. Azután a 
mállás a rétegkomplexu
mot a mai felszínig (AB) 
elkoptatta. C pont kőr- 
. nyékén pl. gránitot talá
lunk, D-nél gabbrot.

máshoz csatlakoznak s a magma maradék- 
oldalékát mind savanyúbbá teszik, A savas 
és bázikus részekre való elkülönülés még áz 
egyes alkatrészek kikristályosodása előtt 
végbemehet, mivel az alkáli-szilikátok é<- 
vas-, magnézium-szilikátok olvadékai is fai- 
súlyuk szerint elkülönülhetnek. Az intruzív 
kőzetek fölött több km vastag rétegnek kei' 
lennie s ha ez elpusztul, az intruzív kőzet a 
felszínre kerül.

Miként megy végbe az olvadt, folyékony 
kőzet elválasztódása? Tegyük fel, hogy egy 
magmának olyan vegyi összetétele van, 
amely zavartalan, egyenletes kikristályoso
dás esetén dioritot eredményez. A diorit 
egy teljesen kristályos mélységi kőzet, ami 
azt jelenti, hogy a lehűlés oly lassan ment 
végbe, hogy összetevő ásványai : a mész- 
nátron-földpát, az amfibol és a biotit, ki 
tudtak kristályokban válni. Már most, ha a 
lehűlés folyamata annyira lassú, hogy a ne
hezebb fajsúlyú ásványok, mint az amfibol, 
közben le tudtak süllyedni, a magma mara
dék-olvadéka mind savanyúbb lesz, mind 
több lesz benne a kovasav. A mész-natron- 
földpát helyett a savanyúbb aikáli-föld- 
pátok lépnek föl és így az alkáli-íöldpátok- 
ból, biotitból s talán még amfibolból álló 
szienit keletkezik. Ha az osztódás még 
tovább tart, eltűnik az amfibol is s a kőzet 
annyira savanyú lesz, hogy több kovasav 
lesz benne, mint amennyire a sziiikátoknak 
kiképződésükhöz szükségük van. Eljutot
tunk a gránithoz, amelyben a fplös kova
savat mint kvarcot találjuk meg.

És fordítva, a lesüllyedő magma mind 
szegényebb lesz kovasavban s mind gaz
dagabb kalciumban, magnéziumban és vas
ban. A kalcium-natron-földpátban a mész 
jut túlsúlyra a nátrium fölött s a diorit 
amfibolját egy alumíniumban és vasban 
gazdag augit-fajta, a diallag helyettesíti. 
Így új kőzet: a gabbro keletkezett. Ha a 
kovasav-tartalom tovább csökken, már nem 
lesz elegendő a földpát és augit kiképzésére 
s ekkor a csaknem teljesen olivinből álló 
periodit képződik ki. Mindezek a mélység
ben megmerevedett kőzetekhez tartoznak. 
A föld felszínére kiömlő kőzetek viszont 
gyorsan hűlnek le, gyorsan megmerevednek, 
ezekben a szálikus (világos színű) és fémi- 
kus (sötét).ásványok nem tudnak olyan jól 
elkülönülni.

Íme, így mutatja meg a kőzetek fejlődé- 
sének különböző folyamatát a szerkezet 
egyszerű összehasonlítása, amikor a mély
ségi gránitot egybevetettük a föld felszínén 
megdermedt bazalttal.

Áttekinthetőség szempontjából foglaljuk 
táblázatba .az ismertetett kitörési (eruptív) 
kőzeteket s tanulmányozzuk a táblázat 
figyelembevételével a kőzetek kialakulásá
nak folyamatát;
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A kőzet ásványi
Főleg alkáli földpátok 

(ortoklászok)
Főleg nátron-mész-földpátok 

(plagioklászok)
Földpát- 1 

nélküliek 1

alkata:
kvarccal kvarc nélkül

Ezenkívül 
Biotit, Amfi
bol, Augit. Diallag Olivin

Fiatalabb kiömlési 
Idősebb kőzetek

Liparit
Kvarcpor-

fir

trachit
porfir

andezit
porfirit

bazalt
melafir pikrit

Mélységi kőzetek gránit szienit diorit gabbro periodit
(olivm -szirt)

M e g i n d u l  a m á l l á s .
Amint láttuk, az eruptív kőzetek szét- 

mállása következtében egészen másfajta 
kőzetcsoport keletkezett: az üledékes (szedi- 
mentáris) kőzetek. A két kőzetcsoport egy
szerű összehasonlítása megmutatja a köz
tük levő alapvető különbséget. Az eruptív 
kőzetek tömegesek, minden irányban egyen
letesen kiképzettek, míg az üledékes kőzetek 
rétegesek.

Az üledékes kőzetek keletkezésük szerint 
különböző csoportokba oszlanak.

_Mi lehet az eruptív kőzetből, pl. a gránit
ból szétrr.állása után? A gránit hasadékai- 
ban, repedéseiben megfagyott, majd fel
olvadó víz feszítő ereje egyre repeszti a 
gránittömböt. A tűző napsugárra hirtelen 
lehűlés következik, a tömb egyes elegy
részei különbözőképpen tágulnak. Minderre 
a mechanikai hatásra megindul a lassú szét- 
mörzsolódás, míg végül a kőtömb’ rr.orzsa- 
lékká, törmelékké, kaviccsá őrlődik. Most 
aztán a víz is könnyebben bánik el vele s 
megkezdődik a vegyi bomlás. A csillám 
vasa pl. mint-vashidroxid lúgozódik ki s a 
kőzetet barnára szfnezi. A földpát elveszti 
alkábáit —  helyükbe a víz lép —- és elveszti 
kovasavtartalmának jó részét, új ásvány 
keletkezik : a kaolin (2 O, Al, O, 2 SiO,-). 
A tisztátalan kaolin a sovány és zsíros 
agyagnak főalkatrésze, a tiszta kaolin a 
porceliángyártás nyersanyaga. A gránit 
iőalkatrészeiből csak a kvarc maradt válto
zatlan.

így lesz a uszilárds gránitból sovány és 
zsíros agyagos homok. Ezt azután.a folyó
víz szélesen elteríti s a szemek nagysága 
szerint elkülöníti a törmeléket. Azután meg
kezdődik az elszállítás munkája. A hegyi 
patak minden törmeléket a völgybe sodor. 
Óriási energiája van. a  völgybe alázúduló

vizeknek. Bizonyára sokan láttunk havasi 
patakok medrében megrekedt több rnázsá- 
nyi sziklatömböket. A magyar kalapos kö
veknek hívja ezeket. Az ársebesség csökke
nésével a nehezebb hordalék lemarad, új
ból lerakódik, de az agyag, homok nagy 
része eljut a tengerbe, ahol aztán a sós víz 
hatására kicsapódik. Lerakódik, agyag
réteg agyagrétegre halmozódik, megszilár
dul, homokkő lesz s az egyre fokozódó nyo
más hatására palás agyaggá, aztán agyag
palává lesz.

A szétmállott kőzet oldható alkatrészei: 
a mész, magnézium, káli és nátron nagy
részt szintén a tengerbe kerül s itt ezek is 
résztvesznek új kőzetek kialakításában. 
A tengeri állatok nagy csoportja a meszet 
a váz és páncél .építésére használja. A tró- 

usi tengerek partvonalait szirtkorallok 
ísérik s a tenger feneke széles területen 

mésziszappal borított, amely szétporlott 
kagyló- és csigahéjjakból áll, Á tengerfenék 
emelkedése következtében a fejyrínre kerül, 
szilárd föld lesz, sőt magas szilieket alkot. 
(Gellért-hegy.)

A magnézium, káli és nátron rendes 
körülmények között már nem válik ki a 
tenger vizéből. De megtörténik az is, hogy 
a tenger egy része a nyílt tengertől egy 
rétegsorozat heggyé emelkedése következté
ben elkülönül, mint ahogy az erdélyi tenger
öböl elszakadt a pontusi nyílt tengertől. 
Száraz éghajlaton, magas hőmérséklet mel
lett a vízben feloldott só. kicsapódik s mi
nél kevésbbé volt oldható, annál könnyeb
ben válik ki. A tengeröböl vizénekelpirol- 
gásakor először a nehezen oldódó anhidrit 
(CaSC,). azután a kősó (NaCl) s végül a 
káli-só csapódik ki.

Az ásványi alkatrészek egy kis részét a 
növények veszik fel tápanyagul. De a  nővé»
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nyék is kőzetalkotó tényezőként lépnek fe » 
amikor a növényi anyag rothadását a 
levegő elzárása akadályozza. (Szénképző
dés.)

Végezetül térjünk vissza a kőzetek alaku
lásának folyamatára. Láttuk, hogy a mag
mából a korán kivált ásványok (pl. olivin) 
lesüllyedése s a megmerevedési feltételek 
megváltozása következtében a legkülön
bözőbb eruptív kőzetek alakulnak. Láttuk, 
hogy a mállás következtében kémiai tulaj
donságuk is megváltozhatik. Így pl. a 
kvarcot, agyagot, vashidroxidot (barnavas), 
magnéziumot és vaskarbonátot tartalmazó 
elegy egy sajátos kloritpáttá alakul, amely- 
fcne elegyrészei klorit, kloritoid, hematit.és

kvarc. A tőzeg barnaszénné, ez újbői k ő 
szénné, antracittá s grafittá, majdnem 
tiszta szénné (C) alakul. (A sajtolt tőzeg 5,9  
a grafit 98*5 C-t tartalmaz.) Nagyobb vegyi 
változás nélkül történik az átalakulás a 
mésznél és a homokkőnél. A márványba és a 
kvaroitba való átalakulásuknál csupán az 
elegyrészek települése lesz sűrűbb.

A hőmérséklet s nyomás megváltozása 
szerint a kőzetek különbözőképpen képződ 
nek ki s ennek következtében igen külön
böző típusok képződnek.

Nagy vonásokban megismertük a kőze
tek keletkezését és átalakulását. A kőzetek 
életében is a természet egyetemes törvény# 3 
a körforgás érvényesül.

& nyom
ás és hőm

érséklet növekedése

A Z  E M B E R I
S Z E R V E Z E T
M Ű K Ö D É S E

M i b ő l  é p ü l  f e l  a z  e m b e r i  t e s t ?
Az emberi szervezet csodálatos szerke

zethez hasonlítható. Sokoldalú működésé
nek bonyolultságával már ősidők óta ámu
latba ejtette mindazokat, akik érdeklődve 
fordultak feléje. Régen csak nagy általá
nosságban kísérhettük figyelemmel az em
beri test működését, ma azonban a finom 
technikai és vegyi eszközök segítségével 
már számtalan érdekes titkot is meg tu
dunk fejteni, de még mindig csak elenyé
szően keveset mindabból, amit magában 
rejteget.

Az emberi test szerkezetének, felépíté
sének kutatásában óriási szerepet játszott 
a mikroszkóp, a górcső, amely nagyító
képességével egészen új világot tárt fel a 
kutatók számára. Segítségével megtudtuk, 
hogy az összes élőlények s így az ember 
is nem más, mint millió és millió sejtből 
álló sejtállam. Az emberi ssjtállam 30 billió 
sejtnek a közössége 1 E sejtállam minden 
egyes tagja önálló életre képes, ha rendel
kezésére állanak a megfelelő életfeltételek. 
Mivel azonban a szervezetnek rendkívül 
sokféle kötelessége van, a célszerűség ked
véért a sejtek felosztották egymás között 
a különféle munkaköröket: az egyik a 
mozgatásban, a másik az emésztésben, a 
harmadik a vázatalkotó támasztórendszer
ben működik. Ennek a munkamegosztás
nak megfelelően alakjuk, szerkezetük is el
tér, de azért mindegyik sejtnek megvan 
a reá jellemző alkatrésze. A sejt egyik 
alkatrésze a sejttest vagy protoplazma: 
nyúlós, nyákos tömeg, ez zárja magába 
az élet rejtélyét. Annak ellenére, hogy 
rendkívül kicsi, —  hiszen az emberi sejt
test egy oldala átlagosan 0.02 milliméter 
hosszú —  szerkezetében mégis bizonyos 
rendszer található. Olyanféle, mint a szap
panhab, csakhogy itt az egyes üregeket 
nem levegő, hanem sokfajta anyag oldata 
tölti ki. A protoplazmában bonyolult vegyi 
és fizikai folyamatok játszódnak le, ezek 
alkotják az életfolyamatok alapját. De a 
eejttestben végbemenő sokoldalú műko-

x. ábra. A sejt alapszerkezete 
Középen a mag a magvacskával, körülötte a prets* 

plazma.

dést irányítani, ellenőrizni is kell, ezt végzi 
a sejt központjában fekvő sejtmag. Egy 
finom bőrszerkezetű, belül hálózatszerű szá
lakból álló golyócska, amelyben még egy 
kisebb golyócskát, a magvacskát találhat
juk. A mag alkatrészei közül a legfonto
sabbak a jól festődő szemcsék, illetve pál
cikák, az úgynevezett kromozomák, ame
lyek a sejtek oszlással történő szaporodása 
alkalmával szalagok alakjában, szabályos 
rendszerben sorakoznak fel. Kiderült ró
luk, hogy az öröklődő tulajdonságokat rej
tik magukban. Még a kromozomák sem 
egységes képződmények, kis láncszemekre, 
az úgynevezett genekre esnek szét. S már 
egyetlen ilyen gén jelenléte, vagy hiánya 
döntően befolyásolja az utód tulajdonsá
gainak kialakulását.

Az egész szervezet kifejlődése két sejt
nek, a petesejtnek és az ondósejtnek össze
olvadásából indul ki. Mind a két sejt ma
gában foglalja a nőstény-, illetve a hím
szervezet tulajdonságait, a tehetséget, a 
testalkatot, hajlamokat s még sok min
dent, amit a szülők így mintegy átültet
nek utódaikba. S mindezek az öröklődött 
tulajdonságok —  számunkra még fel nem 
fogható módon —  össze vannak szorítva 
abban a néhány ezer gen-láncszembeo, 
amelyek kromozomák alakjában olvadnak 
össze az újonnan kialakuló szervezetben!

Az egész embari szervezet tehát egy sejt 
elszaporodásából alakul ki. A  szaporodás-


