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A 285. métertől kezdve egészen a 375. méterig gázok, még pedig 
a fúrás műszaki vezetőjének jegyzetei szerint «részben igen szép petroleum- 
gázok», folyton jelen voltak.

415—530m.-ig újból léptek fel gyenge gázok, a melyek a növekedő 
mélységgel alig észrevehetők voltak.

Az 572 m.-től kezdve egészen a 624. méter mélységig szintén 
gyenge, alig észrevehető, a paraffinos olaj szagához hasonló szagú gázok 
voltak jelen, a 624 m.-en túl azután a gázoknak már nem volt nyoma.

A kristályos palákat 750 m. mélységben érték el, a melyekben a fúrást 
még 806 m. mélységig folytatták, mire 1897 szeptember végén beszüntették.

Én a nyári időben az országos geologiai felvételekkel elfoglalva, a 
fővárostól távol voltam, a miért az ezen idő alatt részemre beérkezett fúró
mintákat nem vizsgálhattam meg; máskülönben a fúrást természetesen 
már előbb állíttattam volna be.

Az e terület olajtartalmához fűzött szép remények tehát — sajnos — 
nem váltak be, az olaj csak nyomokban és ki nem aknázható mennyiség
ben van ott jelen, de ha a hozott nagy pénzbeli áldozatok a várt gyakorlati 
eredményt nem is szolgáltatták, azt legalább eredményezték, hogy a tőkét 
ezentúl e területen hiábavaló elfecsérlésektől egyszer s mindenkorra meg
óvták, mi a maga nemében mindenesetre szintén becses eredménynek 
tekintendő.

ISMERTETÉS.
Férd. von Richthofen : Über Gestalt und Gliederung einer Grundlinie 
in der Morphologie Ost-Asiens. (Sitzungsberichte der k. Preuss. Akad. 

d. Wiss. zu Berlin XL. B. 1900. p. 888.)

Nagy jelentőségű értekezésről kell beszámolnunk, a mely igen fontos 
új vonást csatol Ázsia geotektonikai rajzához, a mely is ennek a tudo
mánynak mindenkorra legfontosabb kérdése marad.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy Ázsia keleti partjait minden 
egyéb, a Földön található topográfiái jellegtől elütő formáczió keríti, az 
Aleuták, Kurilek, Japán, a Riu-kiu szigetek és talán még Philippinek 
csodálatosan szabályos, gyöngysor ivei. Mindegyik szigetsor egy-egy siké- 
rebb beltengert kerít s csak rajtuk kívül kezdődnek az igazi abisszikus 
mélységek : mintha mindegyik szigetsor egy-egy nagy törésvonal felmaga
sodott és vulkánokkal koronázott peremét jelentené, a melytől keletre a 
földkéreg az eddig ismert legnagyobb mélységekre sülyedt alá.

Anélkül, hogy ezt a jelenséget egy szóval is érintené, RicHTHOFENnek 
sikerült saját kutatásai és újabb adatok alapján ehhez a tüneményhez
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morfológiailag tökéletesen hasonló dolgot kimutatni Belső-Ázsia magas 
földjének keleti peremén, Kamcsatkától egészen Tong-kingig.

Ezeknek az ives törésvonalaknak a jellemzését és létezésüknek bizo
nyítását a nagy elméjü szerző az általa is jól ismert San-hszi plató törés
vonalával kezdi. Már fő müvében kimutatta, hogy ezt a platót majdnem 
N—S irányú törések szeldelik, a melyek közül a legszélső keletre épen 
határa a platónak. A törésvonal Csönn-ting-futól Yéi-huéi-fuig NS irányú, 
azután a Hoangho völgye szerint csinos ivvel áthajlik WSW—ENE 
irányúvá.*

A Hoang-ho-tól délre Közép-Khina fő gerincze, a Czin-ling-san 
rendszere végződik roppant meredeken, egész hirtelenül a khinai nagy 
Alföldre. Ezt a hirtelen megszakadást veszi a szerző a második ives 
törésvonal éj szak-déli irányú ágának. A törésvonal aztán délen bekanyaro
dik a Tan-kiang és Han-kiang egyesüléséhez, a hol annak jelenlétét L óczy 

tanulmányai alapján igyekszik kimutatni.
Ezt a két ives törésvonalat majdnem kétségtelenül sikerült konstatálni. 

Csekély ellenvetésemet később felemlítem. Az 'innen délre levőket már 
nem ismeri szerző ilyen nagy biztossággal, de mégis elég kézzelfoghatóan 
bizonyítja.

A harmadik törésvonal ugyanis I-csang-fuvidékén kétségtelen, ott a 
hol azok a hegyek, a melyekből a Jang-cze-kiang sellökön folytatott útja 
után a Han-kou vidéki alföldre lép ki, merev NS irányú vonal mentén 
megszűnnek. De innen délre már csak szórványos adatok támogatják a 
vonal létezését. Szerző szerint a vonal, a Juen-kiang völgyén fölfelé Kui- 
csou és Kuang-hszi tartományok határának tart s bekanyarodik a két tar
tománynak Jün-nan tartománynyal való közös határpontja felé. Ettől a 
vonaltól éjszaknyugatra magas, legnagyobb részt mészkőből álló magas 
föld van, míg délkeletre alacsony mezozói halomvidék.

A negyedik törés jóval kisebb az előbbinél s a szerző talán túlságo
san gyér adatokra támaszkodva merte megadni helyzetét. A Jün-nan táblát 
nyugaton a L óczy által konstatált hátsó-indiai rendszerű, gyürt-hegység 
határolja, mig keleten Kuang-nan-fu vidékén NS irányú, délebbre, Tong- 
king határán kelet-nyugati irányú törés határolja, a mi azonban szerző 
szellemes bizonyítása mellett is kétséges marad.

Áttér ezután szerző a San-hszi platótól éjszakra. Mint tudjuk, ezt a 
platót éjszakon a színi csapású Höng-san stb. vele párhuzamos gerincz 
határolja. A Höng-sant keleten és keleti végének déli részén épen olyan 
iveit törés kell, hogy határolja, mint a milyen a Czin-ling rendszerű 
hegyek keleti végét.

* H ogy valódi törésről, vagy csak erős flexnrúról van-e szó, azt a tárgyalás- 

egyszerűsítése kedveért nem em lítem .
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Azután a Khingan vonalát veszi vizsgálat alá a szerző. Ezt több pár
huzamos hegygerincznek tartja, a melyek a magas mongol fennföldnek 
lépcsős lesülyedését jelzik a Mandsu alföldre. A Khingán tehát keleti 
pereme a mongol magas földnek, a melyen jól fel lehet ismerni a törmelék 
közé temetett hajdani heg.ylánczok gerinczét, mig keletre széles, fiatal 
korú képződményekkel bontott síkság terül el. Ez tehát szintén törés
vonalat jelent, a mely éjszakon NS irányú, délen pedig NNE—SSW irányba 
hajlik át. Az érkezés adatai szerint ez a vonal anynyiban elüt a többitől, 
hogy nincs kelet-nyugati irányú szárnya. Pedig a mint Dolon-nornál és 
odább nyugat felé Kalgánnál láttam, bátran át lehet azt húzni Kalgánig, 
sőt azt hiszem, egészen a Hoang-hó éj szaki nagy kanyarulatáig, a hol az 
utazók * leírása szerint a folyó valószínűleg hatalmas platóperem lábánál 
folyik.

A Khingan hatalmas törésvonala éjszak felé egészen az Amurig tart. 
Tőle éjszakra ismét jobban ismert területen folytathatjuk az analógiát. 
A Bajkál tótól délkeletre szini csapású törésvonalakkal párhuzamos gerin- 
czekre szabdalt, rostélyszerű hegység húzódik. Ott, a hol az Argun és a 
Silka egyesülnek, hogy az Amurt szüljék,, a többinél hatalmasabb törés, 
úgy látszik, végét szakítja délkeleten ennek a rendszernek. A törésvonal 
aztán az ú. n. Jablonovoj hegységben folytatódik, a mi szintén nem más, 
mint pereme annak a magas, vízszintes rétegekből felépült fennföldnek, a 
mely az Olekma és Aidán folyók vízgyűjtő területét teszi. Ezzel a perem
mel hirtelen esik le a magasföld egyrészt az Amur tartomány harmadkori 
rétegekből felépült alacsony hegyvidékére, másrészt az Ochoczki tenger 
keskeny partszegélyére.

Végül még, legnagyobb rész analógia alapján, miután ismereteink 
igen gyérek, a Sztanovoj hegységet is ehhez hasonló jelentőségűnek veszi.

így tehát hét nagy iveit törésvonalat mutat ki — több kevesebb 
bizonyossággal — R ic h t h o f e n  báró; s ezeknek az iveknek délkeleti gör
bülete egyetlen egy olyan legnagyobb körben fekszik, a melyet Tong- 
kingon és az Anadyr-öblön keresztül vonhatunk s a mely egyszersmint 
/

Ejszak-Amerika paczifikus partjain is végig szalad. A törésvonalaktól 
nyugatra magas, táblás platók, vagy valódi lánczhegységek feküsznek, mig 
keletre alacsony dombvidékek, vagy mélyföldek, lapályok terülnek el.

A vetődések geologiai korát nehéz megállapítani. Valószínű, hogy 
mindegyik ívnek a kelet-nyugati irányú szárnya igen régi korú, a legrégibb 
geologiai időkből való, mint a Kuen-lun első ránczvetései is. De az ivek
nek éjszak-déli irányú részei csak a karbon, esetleg csak a triász után 
kezdődtek képződni s a legújabb időkig fejlődtek. Képződésük alkalmával

* Prsevalsky, llockhill, H uc stb.
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nem nyomás, hanem lazulás szerepelt mint indító ok. A törésvonalakat 
legnagyobb részt régibb és újabb vulkánosság kiséri.

A szerző által kimutatott ives törések annyiban külömböznek a fenn 
említett, szigetsorok által jellemzett törésektől, hogy mig amazoknak a 
kelet-nyugati irányú ága nyúlik túl a közvetlen tőle délre fekvőnek éjszak
déli irányú ága felett, addig a szigetsorokon ellenkezőleg, azt lehet nagy 
szabályossággal látni, hogy mindig a NS irányú ág nyúlik túl a közvetlen 
utána következő ^"szakinak az EW ága elé.

A fényes elmélet ellen, ismereteink hézagos volta miatt csak kevés 
ellenvetést lehet felhozni. Eltekintve a két legdélibbtől, a melynek vidéke 
alig ismeretes, csak a Huai hegység és az éjszak-csilii-hegység nem illik 
bele ebbe a rendszerbe. A Huai hegység főgerincze majdnem kétségtelen 
folytatása a keleti Kuen-lunnek, ámbár attól valamiféle mélyedés elvá
lasztja. Pekingtől éjszakra pedig a hegyek átnyúlnak egészen a Liauho 
alluviumáig,' ámbár igaz, hogy itt az előbbiekhez nagyon hasonló törée- 
vonal veti végüket.

Ezek a kivételes helyek azonban semmit sem vonnak le az elmélet 
nagy fontosságából és jelentőségéből. Cholnoky.

IRODALOM.

(13.) G r it t n e r  A l b e r t : Szénelemzések különös tekintettel a magyarországi 
szenekre. Második bővített kiadás. Bpest. 1900. (Kiadta a Term. Tud. Társ.)

Az e czímű munka első kiadásának 211 szénelemzésén kívül 233 újabb 
elemzés adatait találjuk meg ezekben a táblázatokban, az elgőzőlögtető képesség 
és az elégetéskor produkált kalória számadataival együtt. A kalória megállapítá
sakor (a százalékos összetételből) a szerző Schwackhöfers következő gyakorlati 
formuláját használta:

Kalória — 8100 C +  29000 (H — i  0) 4- 2500 S — 600 H2 0  a ona ^

Sz—n.

(1 4 .)  H alaváts G yula  : A szarvasi artézi kút. ((A magy. orv. és termv. XXX. 
vándorgyűlésének munkálatai. 1900. p. 585. Előadta a M. Földtani Tár
sulat 1900 januárius 3.-án tartott szakülésén.)

A szerző az Alföld déli részének szelvényére vonatkozó adatait egy újabbal 
egészíti ki a szarvasi artézi kút földtani szelvénye révén. A Z sig m o n d y  B é l a  által 
1890-ben fúrt 290*75 m. mély kút történetének vázolása után a fúrólyuk réteg
sorozatát ismerteti, a mely faunájában a többi alföldi kutakéval megegyezik s a 
levantei rétegek felső határsíkjának az Alföld közepe felé való további lejtősségét 
is igazolja.


