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Előszó. 

A vulkánologia történetét még nem írták meg. Magáról a 
vulkánizmus lényegéről való teóriák pedig az irodalomban nagy-
részt kellő kritika hijján vannak szerteszórva és csak az egyes 
geologiai tankönyvekben találunk több nézetet egy helyen felsorolva; 
csakhogy itt ismét a kritika nagyon is alanyi és a szerző rendesen 
a saját teóriáját helyezi előtérbe oly annyira, hogy míg a 
többiekben mindent elítél, a magáét feltétlenül találónak mondja 
Pedig ezen teóriák csoportosítva igen élénk világot vetnek a geologiai 
gondolkodás fejlődésére és magáról a vulkánizmusról való mai 
tudásunkra. Sajnos, a magyar irodalom különösen szegény e tekin-
tetben. A modernebb, főbb teóriákat egyedül dr. Koch A. közölte 
eddig a kritikailag. (A föld vulkánizmusa. Természettud. Közi. 
Pótf. XXIX. k. 218 -227 . o. 1897., továbbá: Újabb nézetek a föld 
vulkánosságáról. Természettud. Közi. XXXV. 193-398. o. 1903.) 
Azonkívül találunk egyct-mást Lasz S. (A magnamozgások, Buda-
pest, 1906.) dolgozatában is. Egyedül Németországban találunk 
rendszeres [ismertetésekre. A legalaposabb Giinther öeszeállítása 
(Handbuch * der Geophysik. Stuttgart 1897. I. 417—429.), mely 
azonban sajnos, túlrövid. Népszerű módon tárgyalja az újabbkori 
eszméket Haas (Der Vulkán Berlin 1904.). Továbbá kissé héza-
gosan találjuk még a vulkánizmus fejlődését Schneider-nél (Zur 
Geschichte und Theorie des Vulkanismus. Prag. 1908.) Én jelen 
dolgozatomban megkíséreltem a vulkánizmus teóriáinak történetét, 
fejlődését és kritikáját észszerű csoportosításban megadni, miköz-
ben a tárgyról való saját gondolataimat is érvényre juttattam. 



Bevezetés. 

Az ember nyugtalanul kutató elméjét alig foglalkoztatta nagy-
szerűbb és a maga nemében megragadóbb rejtély, mint a vulká-
nok vészt és hasznot egyaránt hozó működése. 

Egy-egy megrázó katasztrófa, melyet ezrek siralma és halála 
kísér, megdöbbenti azt a teremtést, ki azelőtt oly büszkén hirdette, 
hogy ő a föld ura, ki igába hajtja az elemeket, kinek szelleme a 
természet féktelen erőit engedelmes szolgákká alakítja át és most 
remegve veszi észre, elbizakodottsága mily hiu s mily elképzel-
hetetlenül kicsiny az övé ahhoz az erőhöz képest, melyet világ-
egyetemünk ural. 

Tanácstalanul kutatták Hellász bölcsei Thera keletkezésének 
okait ép úgy, mint amilyen tehetetlenül állottak a modern kutatók 
a Pelée hegy mérges leheletének áldozatai mellett. 

De azért, ahogy a kitörés lázba ejti az egész emberiséget, 
tudós és laikus egyaránt mégis hamar kész, hogy a kutatások 
eredményeit számbavéve, vagy nem, teóriákat állítson fel, melyeket 
azután ép oly nehéz kifogás nélkül elfogadni, mint teljes lehetet-
lenségüket bizonyítani. 

Amint azonban a sebek behegednek, a nagy katasztrófa lassan 
feledésbe megy, ezen magyarázatok is lassan feledésbe mennek s 
csak egy-kettő marad fenn, hogy az örökké kutató emberi szelle-
met ideig-óráig kielégítse. 

De nemcsak a kitöréseket, hanem a fizika és vegytan nagy 
vívmányait is kísérik a vulkánizmus teóriái. A nagy felfedezések, 
a káliumtól a rádiumig, a különböző robbanó gázok és az elekt-
romosság erőinek megismerése itt is mind okot adott uj gondola-
tokra, új következtetésekre. 



És így lesz ez mindig. Az emberi elme nyughatatlan. Tudás-
vágyát a legrejtélyesebb izgatja legjobban és igen sokszor nem 
retten vissza alkotni még akkor sem, midőn a hozzávaló alap 
gyenge. 

Ahány teória eddig még létrejött, hosszabb, vagy rövidebb 
élet után majdnem mind eltűnt s helyét egy újabb, talán nem 
sokkal kielégítőbb foglalta el, csakhogy épen azon kor tudásának 
felelt meg inkább és mint nyugképlet „Rastvorstellung", ahogy 
Ratzel nevezi, egy ideig alkotó ösztönünknek alapot nyújtott új 
építésre. 



I. 

Ókori és középkori nézetek. — Az újkori felfogás 
kialakulása. — Humboldt és Buch. 

A görög nép, mely annyira meg volt áldva tehetséggel és 
melynek fejlődésére életének körülményei annyira kedvezők voltak, 
érdeklődését korán felkeltették az ember és a természet fejlődését 
kísérő folyamatok. Korán ébredt fel bennük az a vágj, hogy szem-
lélve és vizsgálva ezeket, egyúttal működésűk okát is megtalálják. 

így az általuk lakott vidék geologiai katasztrófái sem kerülték 
ki figyelmüket s hogy mily mély nyomot hagytak hátra már a leg-
régibb korszakokban is lelkükben, azt mitológiájuk bizonyítja, mely-
ben Hephaistos (Vulkán) majd ezt, majd azt a szigetet választja 
székhelyéül, hogy ott készítse Zeus számára a villámokat. Óriási 
műhelyének kéményei a vulkánok, melyek belsejéből messze kihal-
latszik a pörölyök tompa dübörgése. Vagy mesél az istenek és 
gigászok harcáról, melybsn Zeus hosszú, nehéz harc után az ural-
kodása ellen fellázadó gigászokat legyőzte és hegyeket borított rájuk, 
melyeket ezek szabadulási vágyukban görcsös erőlködéssel tüzet 
és füstött fújva, meg-megráznak. 

Ezen mitologiai felfogás magyarázata az, hogy az őselemek 
harcából lassan nyugalom és rend keletkezett, a vad elemek bé-
kókba kerültek és csak egyes helyeken forrnak még, de már nem 
elég erősek, hogy a világ rendjét ismét feldúlják és elpusztítsák. 

A szellemi fejlődéssel a mitologia helyét lassan a filozofia 
foglalta el ; az eleinte fejletlen teóriák tökéletesbbedtek és oly 
ideákat tartalmaztak végül, melyek a tudomány mai tanításában 
újra feltámadtak. 

A görögök által lakott vidékek, Kisázsia, Sziria, déli Itáli és 
Szicília már ősidők óta feltűnő vulkánikus jelenségek színhelyei 



voltak, mig a víz lassú működése, Egyptomhoz képest csak igen 
nehezen volt megfigyelhető. Azért a görögök geognosztikus nézetei 
is legnagyobbrészt vulkánikus jellegűek, vagy ha az egyptomiáktól 
át is vettek neptunista nézeteket, azokat mindjárt plutonikusokkal 
ki is bővítették. 

Hogy a görög filozofia gyermekkorában vulkáni kitörések 
nem kötötték le az ión tudósok figyelmét, annak az az egyszerű 
oka, hogy azok, melyeknek a görög szigetvilág volt színhelye, vagy 
a kultura legelején, vagy pedig annak hanyatlása idejében történtek.1 

Mivel pedig magán a görög félszigeten nem működött vulkán, 
úgy tudásukat rendesen csak az Etnát, a Liparikat, vagy az Argaeus 
hegyet ismerő utasok elbeszéléseiből merítették. A legelső kitörés, 
melynek Thera volt a színhelye, annyira történelem előtti időben 
történt, hogy bár onnan az emberi település biztos nyomai marad-
tak ránk,2 a hagyományokban mégsem találunk róla kimutatható 
nyomot. Csak Aristoteles idejében nyílt ismét alkalom, Hellászban 
kitöréseket tanulmányozni. 

Thaiesnél3 találjuk az élettani tudás csírái mellett a geológiai 
okoskodás első kísérleteit is. Ő valószínűleg Egyptomból vette 
tudományát, mert tanítása szerint minden a vízből származott. 
A vulkánokkal még nem törődik, de már a földrengésre ad magya-
rázatot. Ő a földet egy vízen úszó lapnak tekinti, melyet a nyug-
talan a'ap sokszor megreszkettet. 

A későbbi magyarázatokat, melyek azonban főkép a föld-
rengésekkel, a vulkánokkal pedig csak mellékesen törődnek, 
lényegük szerint két csoportra oszthatjuk, mely felosztás még a 
mai kor felfogásában is érvényesülhet.4 

Az egyik csoport mestere valószínűleg Anaximenes. A föld-
rengés oka itt a beomlás, melynek alapja ismét a kiszáradás, 
vagy a túlbő esőzés következtében beálló szakadás. 

A másik csoport már plutonikus nézeteket is tartalmaz és itt 
találjuk a görögöknek a vulkánizmusról táplált nézeteit is. Az 
alapfelfogás talán Anaxagorasra vezethető vissza, aki szerint a 
földrengések oka a meggyulladt éter, vagy a föld üregeibe zárt 
elemek, melyek szűk hajlékuk oldalai ellen törnek. 

Aristoteles5 is ez utóbbi csoportba tartozik tanításával. Nála az 
éter őselem. A föld belsejében száraz gőzök fejlődnek, melyek 
óriási erővel szállnak a felszínről betóduló száraz levegővel szembe 
és vele vegyülve kigyulladnak, ami által vulkánikus tünetek követ-
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keznek be. Ö a föld belsejét különben hidegnek tartja, mivel az 
általa gondolt négy őselem közt a tűz a legkönnyebb és így a 

föld középpontjától legtávolabbra van. 
A tüzet mint őselemet még Heraclitos, Philon és Zenon 

tanításaiban is találjuk. 
Hogy a természet életét már akkor is helyesen megfigyelték, 

azt az mutatja, hogy dacára az uralkodó felfogásnak, mely szerint 
a földrészek eltűnését a tüz okozza, Szicíliát mégis a tűz által 
emeltnek hitték. 

Különös említést érdemel Empedoclesc' az agrigenti, kinek 
emléke még most is él az Etna lakosai között. Ö a Phytagoras 
és tanítványai által feltételezett belső tűz helyébe folyékony magvat 
gondolt, amely föltevéshez a vulkánok és meleg források vezették. 
Kedvenc foglalkozását képezte az Etna tanulmányozása és tudás-
vágya okozta valószínűleg halálát az Etna kráterében. 

A szofisták iskolája nem igen törődött a természettel, sőt 
teljesen elhanyagolta annak megfigyelését. Mégis Plató7 volt 
azonban az, aki legelőször volt tisztában avval, hogy a vulkánizmus 
okát csak úgy érthetjük meg, ha tiszta képünk lesz a föld 
ősállapotáról és belsejéről. Szerinte a föld belsejében egy folyó 
ered, mely közel forrásához erősen égő vidékbe ömlik és ott 
mocsarat képez, mely nagyobb a tengernél és tüzes sárral van 
teli. Itt a folyó körben folyik, majd kilépve, sok kanyarulat után 
az Acherus tóhoz ér, majd ismét a Tartarusba ömlik. Ez a folyó, 
melyet Plató Pyriphlegetonnak nevez, oka a vulkánoknak és belőle 
egyes részek mint lávafolyamok kerülnek a felszínre. 

De míg a régi hellén filozofusok csak elméletileg és nagy 
általánosságban foglalkoztak a föld keletkezésének kérdésével és 
ennek kapcsán a geodinamikával, addig Strabo, ki az irodalomban 
való jártassága mellett tudását nagy útazásokkal is bővítette, már 
kizárólag a természet megfigyelése által szerzett tapasztalatokat 
használ föl. 

Aristoteleshez hasonlóan ő is földalatti üregeket tételez fel, 
melyekben a leszivárgó víz a tűzzel háborgást, sőt kitöréseket is 
okoz. Éles szemmel figyelte meg és sorolja fel azon tüneteket, 
melyek kitörések alkalmával forrásokon és patakokon észlelhetők. 

A szigetekről azt állítja, hogy azok vagy a szárazföldtől 
váltak el, vagy pedig vulkanikus úton keletkeztek. Például a 
190-ben K. e. keletkezett Thera szigetét hozza fel. Azt is már 



határozottan állítja, hogy a vulkánok és a földrengés közt hatá-
rozott összefüggés van Mert szerinte ezek nyitnak az eldugult 
csatornában a lávának új utat. Ha az Etna és a Lipari vulkánok 
torkai, úgymond,8 eléggé nyitottak, akkor a szicíliai szoros tájékán 
ritkábbak a földrengések. 

Strabo különben a vulkánokat egyes vidékek biztonsági 
szelepeinek tartotta, ahogy ezt később Humboldt is állította. A 
vulkánhegyek képződési módjára azt jegyzi meg, hogy vannak 
oly vulkánok is, melyek a föld egy felpattant hólyagából keletkez-
tek. Szinte Bucii teóriájának csírája. 

Hogy Strabo mennyire ismerte a vulkánokat, az abból is 
kitűnik, hogy a Vezúv valódi természetét a növényzet zöld leplének 
dacára is felismerte.9 

Ovidius az ő „Metamorphosa"-iban leírja a Hermioni öbölben, 
282-ben K. e. keletkezett domb képződését és amellett a tünemény 
magyarázatát is igyekszik adni. Gondolataiban sok a hasonlatos-
ság a felduzzadt láva kúpokról való mai felfogásunkhoz. „A bezárt 
gőzök ereje által puhává lett föld felduzzadt, mint egy léggel telt 
hólyag, vagy mint a kétszarvú kos bőréből való tömlő. Az emel-
kedés meg is maradt és idővel csupasz sziklatömbbé keményedett."10 

E magyarázat alapgondolata valószínűleg Aristoteles-tő 1 származik. 
A rómaiak közül Seneca fogta fel legjobban a vulkánizmus 

lényegét. Élete utolsó éveiben nagy lelkesedéssel tanulmányozta 
a természetet. Megfigyeléseinek eredményét ő „Questiones natu-
rales" című művében írta le, egyúttal a régbbi írók véleményét is 
felsorolva és megbírálva. A vulkánok szerinte oly földalatti tűz-
helyek, mintegy magmafészkek, közelében fordulnak elő, melyek 
kén és bitumen égéséből, vagy egyes ásványok vegyi bomlásából 
keletkeztek. Mivel ilyen lokális tűzhelyen a gáz fejlődése, melyet 
a leszűrődő víz is nagyban fokoz, igen nagy, ezen gázok végre 
szétvetik a föld kérgét és egy közlekedő csatornát létesítenek a 
föld felszínével. Érdekesen mondja: In ipso monte non alimentum 
habét, sed viam.11 A vulkánok közül különösen a Vezúvot, Strom-
bolit, Therásiát, Therát és az Etnát említi. Utóbbira nézve felkérte 
barátját Luciliust, hogy figyelje meg és írja le tapasztalatait egy 
költeményben. Ebben, az „Aetna"-ban Lucilius mindenben Seneca 
elveit vallja. 

Az idősb Pliniusnál, ki az ókor összes természettudományát 
írta le, nem találunk önálló nézetet a vulkánizmus lényegéről és 



tragikus halála után fia is Tacitus-nak írt levelében a Vezúv ki-
törésének gyönyörű leírását adja, annélkül, hogy annak okaira 
kiterjeszkednék. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a görögöknek és rómaiaknak 
elég tiszta képük volt a vulkánikus működésről és bár annak lénye-
géről való magyarázataik nem is bírnak más mint történelmi érték-
kel, tanulmányozásuk mégis egy igen érdekes eredményre vezet és 
ez az, hogy azon időktől mai napig, bármennyire fejlődött is a 
részletkutatás, bármennyire elemeztük is már a kitörés termékeit, 

* a lényegéről, az okáról csak aránylag igen kevéssel tudunk többet 
mint Strcibo, vagy Senecci. 

A római birodalom rombadölése után a klasszikus műveltség-
nek is gyorsan nyoma vész. És amit a népvándorlás, továbbá a 
mindinkább tért foglaló kereszténység és a vesző pogányság küz-
delme tönkre tett, azt a középkor folyton harcban élő népe nem 
volt képes ismét felépíteni. 

Először az arabok azok, kiknél a tudományok művelése ismét 
feléled. Tudásuk alapkövét a klasszikusok tanulmányozása által 
rakták le s jórészt nekik köszönhetjük, hogy azok teljesen el nem 
vesztek. Az arabok a földrajzt inkább mint leíró tudományt fej-
lesztették és keveset törődtek annak fizikai részével. A vulkánikus 
erőknek nem tulajdonítottak nagyobb szerepet a földkép kialakulá-
sában. Az izlám által lakott vidék nem is nyújtott bő alkalmat, 
hogy e jelenséggel megismerkedjenek és csak útazásaik közben 
láthattak vulkánt. így a Chinában megfordultaknál a Szunda szige-
tek leírását találjuk, mig Edrisi12 az Etnát és a Lipari szigeteket 
ismerteti. Masudi13 is igen jellemzően festi le a tűzhányó Derna-
vendet. Amellett, hogy az arabok utazásaikkal és felfedezéseikkel 
növelték a földről való tudásunkat, nagy érdemet szereztek azáltal 
is, hogy fentartották számunkra az ókor tudós irodalmát. 

A keresztény középkor első idejét rideg elzárkózottság jel-
lemzi. Az írástudomány és általában az irodalmi műveltség a papi 
rendre szorítkozott. Az irodalom így tehát leginkább egyházi jel-
legű és óva őrizkedik a természet tudományos megfigyelésétől; a 
geologiai és geofizikai magyarázatok igen ritkák s mindent inkább 
csak az Istenre vezetnek vissza. Az elzárkózottságot az egyház-
szakadások csak növelték. De azért mégis sok minket érdeklő 
nyomra találunk az egyházi íróknál, melyeket a klasszikusokra 
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vezethetünk vissza. így a különben, mint az Istentagadás forrása 
kiátkozott Plato a középkori atyáknál is talált híveket. Ezek között 
Tertulian14 a vulkánikus működést a föld belsejében lévő tüzes 
pokol kiömlésének mondja. P/iiloponos János™ is azt vélte, hogy 
a föld belsejében tűznek kell lenni, mivel az itáliai tűzhányók 
csak onnan szedhetik anyagukat. Ephraem10 szerint nem csak a 
vulkánokat és melegforrásokat táplálja a földalatti tűz, hanem az 
általában az organikus élet főfeltétele, mert nélküle oly hideg volna 
a földön, hogy minden megfagyna. Ezzel szemben ismét Nyssai 
Gregor17 mint Aristóteles liive, nem hihette el, hogy a meleg a 
föld belseje felé növekszik, hanem ellenkezőleg, annak csökkenését 
vélte valószínűbbnek, mert a meleg forrása, a nap sugarai nem 
igen hatolhainak át e sziklákon. Glykas18 viszont úgy okoskodott, 
ha az égen van tűz és víz, úgy a földben is annak kell lenni. 

Leginkább azonban a poklok nyílásának képzelték a vulká-
nokat, ahonnan gyakran ki vélték hallani a bűnös lelkek jajszavát. 

Isidorus10 Szicíliáról szólva, megemlíti, hogy ezt a szigetet a 
mélységben hatalmas barlangok járják át, amelyekben sokszor kén 
és bitumen található, mely a széltől meggyúladhat. így keletkezett 
az Etna is lia a szél egyszer különös erővel fúj a földalatti üre-
gekbe, akkor az száján nemcsak füstöt és lángokat, hanem sziklá-
kat is dob ki. A lipári szigetek vulkánjai is így működnek sze-
rinte, csakhogy ott a szelet valószínűleg a tengervíz helyettesíti. 
Ez szintén Aristóteles20 hatására mutat. 

Albertus Magnus sem mond sokkal különbet. Ha a föld bel-
sejében valahol kénes föld van naftával vegyesen, akkor gőz fej-
lődik, mely néha hegyeket is képes emelni. Ha a kéreg nem elég 
szilárd, akkor a gőz azt szétrepeszti és hamút dob ki a nyíláson. 
A tenger vizének különös szerepet tulajdonít. Ez elzárva a föld 
nyílásait, segédkezik az égő anyagot folytonos újraképződésében, 
amiért is ez örökké eltarthat. A nafta jelenlétének bizonyságát a 
likacsos és vizén úszó horzsakőben látja. Felemlíti azt is, hogy a 
pásztorok vigyázatlansága folytán is kigyúladt egy hegy, amely 
azután, mint az Etna, ismét kialudt. 

Egy hosszú és szomorú időszak ez, egész a XVI. századig, 
midőn minden szabad megfigyelés meg volt tiltva; a tudósok a 
természettől elfordúlva, leginkább csak az elvont bölcselkedésnek 
éltek, vagy a régi klasszikusok tudásán rágódtak. Csak miután a 
felfedezések által az emberek látóköre tágult és új földrészek kin-



cseikkel együtt új rejtélyeket is adtak az emberi szellemek és meg-
tudták azt is, hogy nemcsak az óvilágban, hanem Amerikában is 
vannak vulkánok, ezek különös szerepet kezdtek játszani a ma-
gukat müveiteknek hivő európaiak barbár kapzsiságában. 

Ránk maradt iratok mesélik, hogy az aranyláz mely ezen kor 
utasait elfogta, arra birta őket, hogy leküzdve a félelmet, leeresz-
kedjenek a kráterekbe és ott kapzsi szemekkel, sóvárogva nézzék 
a szerintük ott forró nemes érc mérhetetlen tömegét. A spanyol 
szerzetes Fray Blas de Castillo láncokon ereszkedett le a nikaraguai 
Massaye vulkán katlanába, hiába erőlködött azonban, nem tudta a 
benne lévő aranyat megszerezni. 

Könnyen érthető, hogy ezen hírek érkeztével az óvilágban 
is felébredt az érdeklődés a vulkánok iránt és nemsokára újra 
találunk okoskodásokat azok lényegéről. Agricola György,21 a kőzet-
tan rendszeres tárgyalásának megalapítója, ekkor fordúl kora asztro-
lógusai ellen, mert azt hirdették, hogy a nap sugarai okozzák a 
belső meleget. Szerinte a hideg az, mely a meleget, a „spiritus-
ignitus"-t kiűzi a földből s ha ez azután útjában éghető anyagokra 
talál, meggyújtja azokat. így keletkezett szerinte az Etna és 
egy Zwickau melletti „vulkán", mely valószínűleg nem volt egyéb, 
mint egy égő széntelep. Mivel azonban ezt úgylátszik bővebben 
tanúlmányozta, úgy azt hirdette, hogy a tűz nem emel hegyet» 
hanem inkább elfogyasztja azokat. 

Az Etna 1537-iki kitörése Miinster Sebestyén22 figyelmét is 
magára vonta, amit azután „Cosmographia"-jába is belevett és az 
izlandi Heklát is példának felhozva, azt mondja, hogy a vulkánon 
a föld belsejében lévő tűz tör át, köveket, ként és hamut dobva ki. 

Száz évvel utána írta meg legelőször a vulkánok helyrajzát 
Varenius Bernát a „Geographia Generalis"-ában. Mivel ő maga 
sohasem látott vulkánt, tudását az Amsterdamban megforduló úta-
soktól és régibb forrásokból merítette. Ő hozta be legelőször az 
általánosan használt „tűzhányó" szó helyébe a „vulkán" elnevezést, 
melyet hajósoktól hallott. A leghíresebb vulkánoknak az Etnát, 
Vezúvot és a Heklát mondja. Megemlíti ezeken kívül még a Sumatra, 
Jáva, Banda, Molukki, Filippi és Japán szigetek vulkánjait. Az 
Ascensionon és St. Helenán levőkről, mint kialudtakról tesz említést 
és emellett azt jegyzi meg, hogy semmi különös nincs abban, hogy 
egy új vulkán keletkezzék, csak a hegy belsejében lévő kénes és 
gyantás anyagoknak kell meggyulladniok. 
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Ugyanakkor állapította meg legelőször tudományosan, magyar 
bányákban tett megfigyelések alapján, Morin János a francia csil-
lagász azt, hogy a föld saját meleggel is bir. 

Vareniusnál kevesebb kritikával és kevésbbé módszeresen írta 
meg Kircher Anasztáz tudós jezsuita művét: „Mundus subterraneus 
in XII. libros digestus", mely igen elterjedt. A vulkánokról való 
nézetét a IV. „liber pyrographicus"-ban mondja el. Ő a föld bel-
sejében számos tűzhelyet tételez fel, mely mind csatornákkal 
„Pyragogi" útján egymással és a föld felszínén levő vulkánokkal 
közlekednek. A tűzhelyek közelében lehetnek néha vízcsatornák is, 
melyek fölmelegedve a hőforrások anyagát szolgáltatják. A vulká-
nok tulajdonképeni hazájának Amerikát mondja és azt valószínűnek 
tartja, hogy minden egyes hegynek a belsőben külön tűzhely felel 
meg. A középkorban az ő tudása volt a legalaposabb. 

A Kirchert követő időszakban a geologia rohamos fejlődésé-
nek indult. A világegyetem keletkezésének kérdésével a földrétegek 
megismerése és alakulásuk módja sok vitára adott alkalmat. 

Nemsokára a tudós világ két pártra szakadt. A plutonistákkai 
szemben, kik Newton, Leibnitz Descartes stb. alapján a föld tüzes 
belsejét elfogadták, állottak Wcmerrel élükön a neptunisták, kik a 
vulkánizmusnak semmi fontos szerepet nem tulajdonítottak a föld 
kérgének felépítésében hanem azt csak a föld éghető anyagainak 
helyi gyulladására vezették vissza. 

Az élénk harcnak,23 mely különösen a rétegek keletkezésének 
módja felett folyt, sokat köszönhet a földismeret. A pusztán filo-
zófiai alapon nyugvó következtetésekkel szemben a megfigyelés 
által nyert érvek lépnek előtérbe, melyek a tévtanokat nemsokára 
le is győzve, helyes útra terelték a kutatás menetét. 

A bazalt oszlopos elrendezése és annak keletkezése adott 
különösen a vitára alkalmat. Ez különben már előbb is feltűnt. 
Guettard24, bár az auvergnei kúpok vulkánikus eredetét felismerte, 
mégis csak azt képzelte, hogy az oszlopos bazalt úgy képződött, 
hogy a vízből hosszú időn át kijegecesedett. Fejtegetései ellen 
Desmarest25 kelt ki, miután az Auvergneben és Olaszországban 
tanúlmányozta a kérdést s azt látta, hogy bazalt s vulkánikus hamu 
sokszor egymás felett, vagy egymás alatt feküsznek s hogy sok-
szor a bazalt lassú átmenetet is mutat a lávába. Kutatásait a bazalt 
vulkáni eredetéről a francia akadémia elé terjesztve, nemsokára 
minden ellenvéleményt elhallgattatott. 
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Németországban a dolog nem ment oly hamar. Itt körülbelül 
15 év múlva visszaesés mutatkozik, melyet Wemer,2C ki megnyerő 
modora és szép előadásmódjával nagy iskolát teremtett, okozott. 
Mint a geognozia megalapítóját a XVIII. század első geológusának 
tekinthetíük, bár sok, kevéssé szerencsés teoretikus okoskodása na-
gyon ront hírnevén. Valódi vulkánikus kőzeteknek, tudniillik olyanok-
nak melyek a vulkánikus tűzhelyből származtak és kitörések által 
kerültek a föld felszínére, ő csak a tulajdonképeni lávát, horzsa-
követ, vulkánikus hamut és a belőle képződött tufát, tartotta. És 
ami eléggé jellegzetes és némileg Albertus Mcignusra vall, a leg-
jellemzőbb vulkánikus kőzetnek a horzsakövet tartotta. 

A valóban vulkánikus kőzetekkel szemben Wemer „pseudo" 
vulkánikusokat is különböztetett meg, azaz olyanokat, melyek bá-
nyatüzek stb. által keletkeztek, vagyis a helyszínen megváltózott 
üledékes kőzeteket. 

A bazaltok, porfirok stb. vulkánikus eredetét teljességgel 
tagadta. Élénken kikelt a bazaltnak nedves úton való képződése 
mellett, azt állítva, hogy az egy hatalmas réteget képezett valamikor, 
mely azonban most már annyira tönkre van téve, hogy már csak 
a legmagasabb hegyek nyomai maradtak meg. 

Wemer ezen állításával sok hívet szerzett, dacára, hogy akkor 
a plutonisztikus nézetek már széleskörben elterjedtek. A vulkánok 
keletkezésének módját fejtegető műve 1729-ben jelent meg.27 Itt 
azt mondja, hogy a vulkánizmus nem egyéb, mint kőszéntáraknak 
levegő hozzájárulásával való égése. Ha a tűzvész igen nagy és 
bőségesen járulhat hozzá a víz, mint például a tengerpartnál, akkor 
erős kitörések is keletkezhetnek. Ahogy az égő széntelep a felette 
lévő földréteget megolvasztja, keletkezik a láva. 

Erre persze nagy vita keletkezett, mely igen heves volt és 
nemsokára annyira a teóriák bizonytalan mezejére terelődött, hogy 
a tudomány komoly fejlődése megakadni készült. Szerencsére akad-
tak, különösen Franciaországban oly tudósok, kik tántoríthatatlanul 
követték a helyes útat és fáradhatalanul kutatták a megismerés 
valódi kútforrását, a természetet. Különben Wemer fellépése után a 
geologia erős fejlődésnek indul. Bátor kutatók előtt, messze földek 
eddig ismeretlen vidéke tárult fel, ahol a természet a fáradhatat-
lanul kutató emberi észt bőven ajándékozta meg újabb és újabb 
ismeretekkel. A vulkánizmus teréről is nagy müvek keletkeztek, 
melyek részletesen ismertetik a vulkánok természetrajzát, de a teo-
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náktól tartózkodnak. Ők, mintegy gyűjtötték az anyagot, melyből 
a modern kor tudósai szűrték le tudásukat. 

Különösen két férfiú munkálkodása alapvető ekkor. Ők nagy 
tudással összehordták az általános anyagot, hogy annál kényel-
mesebben merülhessenek azután részletkérdésekbe. Bár tanításaik 
szintén nem voltak teljesen mentek tévedésektől, mégis átalakulva, 
újabb kutatások által módosítva, lényegükben máig is fenállanak. 

Buch volt az első, ki a Werner tanításai nyomán keletkezett 
neptunisztikus iskolát, bár ő is a nagy mester tanítványa volt, 
nyomós érveivel megszüntette s kit méltán ideje legnagyobb geoló-
gusának tekinthetünk. Midőn eiőször szemlélte a Vezúv kitörését, 
bár akkor még Werner híve volt, mindjárt belátta a vulkánok kelet-
kezéséről szóló tanoknak téves voltát. „Mert hiába keresünk a 
Vezuvon, vagy vidékén oly helyeket, ahol kőszéntelepek lennének."28 

Az Auvergneben tett utazása közben sok tapasztalatot szerezve, 
jövő tanításainak alapját ott rakta le.20 Gyönyörködve szemlélve a 
vidéket, kijelenti, hogy a 60 vulkán két mértföld hosszú sora oly 
tünemény, mely messze felülmúlja az Etnának minden félszázadban 
bekövetkező erőnyílvánulásait30 

További megfigyelései nyomán arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a vulkánok székhelye a gránitban van, mert ez a kőzet az, 
melyből a láva külömböző folyamatok útján kialakult.31 Összehason-
lítva a Vezúvot és az Etnát a Clermont melletti vulkánokkal, meg-
jegyzi, hogy ezek oly annyira kúlömböznek egymástól, hogy egészen 
más természetűeknek tekinthetők.32 További útjában, a Montsdőr 
csoportot tanúlmányozva, mindinkább kialakulnak nézetei. Bár még 
mindig hajlik a neptunista tanok felé, a bazaltról szólva már egé-
szen más nézeteket vall. Biztosan felismeri a vidék vulkánikus 
voltát, bár a krátert hiába keresi. Mert a folyóvíz és a glecsererozió 
által keletkezett nagyszerű Circus nem lehet az. Ekkor születik meg 
aztán az „Erhebungs Kratere"-k teóriája. „Mi gátolhat meg abban, 
hogy az egész Montsdőr tömeget felemeltnek képzeljük és így 
magyarázzuk a rétegeknek a központ felé való emelkedését?"33 A 
kráter pedig elmosódott azon beömlés által, mely a Circust létre-
hozta. Ilyen beömlések pedig előző emelkedés után könnyen ért-
hetők.34 

Tulajdonkép azonban csak később, 1825-ben a Kanári szige-
tekről írt tanúlmányában fejti ki részletesen az emelt kráterekről 
szóló tanát, melyet azután az egész tudományos világban élénk 
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vita tárgyává tettek. Ő kétféle krátert különböztet, meg: valódit 
és emeltet. Az első fajta, melyen gyakori kitörések észlelhetők, mint 
óriási kohók sorakoznak a földkéreg egy-egy repedésén. A másik 
fajtánál a kéreg repedése nem hat egészen a felszínig, hanem 
mélyen alatta félbe marad és felette a rétegek mint egy óriási 
hólyag felfuvatnak, sőt, ha elég nagy erő, fel is töretnek. így kép-
ződnek azután a barankók is, melyek szerinte radiális repedések 
és semmi esetre sem lehetnek az erózió eredményei. A központi 
és soros vulkánok megkülömböztetését szintén a Kanári szigetek 
monográfiájában találjuk először. 

A sok támadásra, melyekkel tanait illették 1825-ben, a berlini 
akadémia előtt tartott felolvasásában fejtette ki újra nézeteit. 

Ha azonban a vulkánizmus lényegére, a működés okára kere-
sünk nála magyarázatot, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy erről 
nem igen nyilatkozik. 

Találunk ugyan utasítást a vegyi hipotézisekre, midőn a hólya-
gok képződéséről szól, mert ezek szerinte csak akkor keletkezhet-
nek, ha a vulkánikus okok — Ursachen — a föld még nem oxidált 
anyagaival érintkezésbe jönnek. Mert oxidálás által keletkezik a 
trachit és ennek vas fénylével való vegyüléséből a láva.85 

Tehát vannak vulkánikus „okok" ; sajnos nem fejti ki, hogy 
ezek voltakép miből állanak. Csak azt tudjuk róluk, hogy van 
emelő erejük. De nemcsak a repedések feletti rétegeket képesek 
ezen erők — okok — felemelni, hanem egyszersmind, ha kell, új 
repedéseket is teremteni. „Mert a vulkánikus ok addig nőhet, amig 
a felette levő tömegeket szét nem repeszti. Magamagának tud így 
nyílást teremteni és azt állandóan fenn is tartani, ha elég erős."88 

. így ő tehát már oly kérdésben foglalt állást, amely felett még 
ma is vita folyik. Különben is Buch érdemei a vulkánologia körül 
igen nagyok. Nomenklatúrát teremtett ezen tudománynak és a 
régi spekulatív iránnyal szemben helyes útra terelte a kutatás 
menetét. 

Buch hatalmas munkáját hathatósan támogatta Humboldt 
univerzális szelleme. Sokoldalúságban és filozofiai mélység tekin-
tetében ugyan nagyban felülmúlta társát, de mint geologus messze 
mögötte maradt.87 De azért a vulkánizmus terén végzett kutatásai 
nagy hatással voltak ennek fejlődésére. Az amerikai vulkánokról 
írt tanúlmányával, melybe bevonta az összes ismert vulkánokat, 
megalapította az összehasonlító módszert. A vulkánok felépítésére 
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nézve Buch elveit vallja és az emelt kráterek képződését mint valami 
bebizonyítottat tárgyalja. De azért új teóriákat is állított fel, melyek 
közül nem egy, még mai nap is hirdetőre talál. Meghatározása 
szerint a vulkán az az út, melyen át a föld belseje érintkezik a lég-
burokkal. Általa hosszú időkön át hat a belső a felszínre.38 Utalva arra, 
hogy a vulkánikus működésnek nyomai a föld minden részében 
találhatók s hogy egy pillantás a holdra is meggyőződhet bennün-
ket arról, hogy ott hatalmas emelt kráterek képezik a hegykúpokat, 
kimondja, hogy a vulkánizmus kozmikus jelenség. Azt az előítéletet 
pedig, mely szerint a vulkánoknak okvetlenül éghető anyagok 
felett van csak helye, elveti.39 Az erő székhelyét mélyen a föld 
belsejében kell keresnünk, ama óriási hőben, melyet a föld meg-
szilárdulásának, keletkezésének köszön.40 A föld folyton veszít mele-
get, minek következtében repedések és hajlítások, továbbá a felső 
rétegek sűlyedése és az alsó tömegek kinyomása következik be.41 

Az amerikai vulkánok sorából arra következtet, hogy közös 
forrásból egy óriási hasadék emelkedik. Ily hasadék pedig ott 
képződik főleg, ahol a szárazföld a tengerbe hajlik.42 Ő előre 
létezőknek tételezte fel a hasadékokat és a vulkánokat általában a 
földkéreg biztosító szelepjeinek tartotta, melyek a belső rettentő 
ereje ellen védik a gyenge kérget. 

Humboldt és Buch tanításaival egyetemben igen üdvös hatást 
gyakorolt a nézetek tisztázására még az a vita is, mely tanaik 
felett megindult. Mellettük E. de Beaumont, Dufrénoy, Daubeny, 
Lecoq, Forbes és Abicli állottak, mig velük szemben, mint a fel-
halmozódás tanának hivei, Fouqué, Prévost, Lyell, Dana, Scrope, 
Junghuhn, Hartung, Hochstetter stb. állottak s a vita az utóbbiak 
győzelmével végződött. Ujabban azonban ismét felmerült a kérdés. 
Branco foglalkozott43 újból az emelt kráterekről szóló tannal és 
azon véleményen van, hogy az alapelv, melyből a következtetés 
kiindult helyes, tudniillik a láva képes önmagának útat törni a 
szabadba. Hogy pedig az a nézet nem helytelen, mely szerint a 
földrétegek egyes helyeken introzio által rétegszeriien fölfujhatók, 
azt a lakkolithok bizonyítják. Ezeknek alakja mutat arra, hogy kelet-
kezésük oka a láva, mely magának alkalmas üreget alkot.44 Ha ez 
pedig ugy van, akkor még sem oly helytelen dolog az, amit 
Humboldt és Buch állítottak a kéreg íelfúvásáról, hanem a való-
ságban nem is ritka tünemény. Branco-val egyetértően nyilatkoztak 
később Stiibel, Knebel, Orosser és SchneiderA5 
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A két kiváló német tudós mellett nem kevesebbet segített 
az angol Poulet Scrope azon talapzat összehordásában, melyen 
mai tudományunk felépült és mely lehetővé tette, hogy a mult 
század második fele óta oly gyors fejlődést mutasson tudásunk. 

Müve, mely Londonban 1825-ben, azon cím alatt jelent meg: 
„Considérations on Volcanoes, the probable causes of their pheno-
mena, the laws which determine their march, the disposition of 
their product and their connexion with the present state and past 
history of the globe." — magában foglalja a modern vulkánológiai 
tudás alapigéit s amint Dittel mondja,40 a vulkánoknak kimerítő, 
saját megfigyeléseken alapuló, minden tekintetben egyéni természet-
rajza, melyet sem azelőtt, sem utána nem irtak. 

Scrope szerint a vulkánok működésének oka azon gázok 
feszitő ereje, melyek a föld belsejében, az óriási hő folytán kelet-
keztek. Különösen a lávában levő vízgőznek tulajdonít a vulká-
nokban hajtó és emelő erőt. 

A földnek van saját melege, mely a keletkezés idejéből maradt 
meg. Ha most ez a meleg hat a belsőben oly könnyen olvadó 
részekre, melyeket rosszul vezető rétegek takarnak el, akkor ott 
ép úgy, mintha a nyomás lett volna kisebb, állandó hőmérsék 
mellett, gőzök keletkeznek. Ezen gőzök azután szabadulni igyekez-
nek és megrázzák a fölöttük elterülő földet, sőt sokszor szét is 
vetik. Sokszor azonban csak hasadékokat eredményez a feszitő erő, 
melyekbe azután behatol a láva s így ott megszilárdulva, emeli a 
kéreg szilárdságát, ha pedig a hasadékok nyitva maradnak, akkor 
ezek predesztinált helyei az újabb kitöréseknek. 

Alkalmas körülmények mellett a megilszárdult láva többször 
válhat ismét folyékonnyá. Különben határozottan kimondja, hogy 
minden vulkán hasadékon áll. Némelyek nyílása teljesen eldugult, 
azaz kihűltek, mások ismét újra és újra működnek, mivel a tűz 
és központtal való összeköttetésük még mindig fenáll. 

Scrope volt a vezetője azon csoportnak, mely Humboldt és 
Bach ellen szólva, azt állította, hogy a vulkán hegy csak a kitörési 
anyagok fokozatos felhalmozódása által keletkezett. 

Nézeteit Lyell, az aktuális geologia apja, hathatósan támogatta. 
Bár neki a vulkánizmusról nem épen a leghelyesebb nézete volt, mivel 
ott vegyi és elektromos hatásokat keresett, mégis felismerte azt, amit? 

később Suess fejtett ki határozottabban, hogy t. i. a vulkánizmus csak 
melléktünete azon eseményeknek, melyek által a föld kérge kialakult.47 



19 

L 

Ezek után gyors fejlődést mutat a vulkánikus irodalom. Ko-
moly tudósok egymásután írják le a föld még működő, nagy vul-
kánjait, úgy, hogy most már igen tiszta képünk van a hegy minemű-
ségeiről és az eruptio termékeinek alkatáról, csak a jelenség lényege 
felett térnek el, még igen nagyon, a vélemények. Hiába rakjuk 
össze a fáradtságos kutatások eredményeit, hiába próbálunk e 
szemcsékből alakot építeni, újra és újra szétfolynak és ki tudja, 
mily messze van még az az idő, midőn abba egy emberi lángelme 
életet tud majd lehelni. 

r 



II. 
A vulkánizmus kozmikus jelenség. — A föld keletkezése. — 
A föld belseje. — A magma székhelye. — A vulkánizmus 

főkérdései. 

Az az évszázad, mely a geologia hőskora óta — így nevez-
ték el a németek Werner, Buch és Humboldt korát — a jelenig eltelt, 
az emberi kultúra addig lefolyt több mint két évezredéhez mérve, 
majdnem hihetetlen fejlődést mutat. 

Az embernek a föld kutatásában tágúlt a látóköre. Az új 
ismeretek özönével új rejtvények egész serege tárult szemük elé. 
A föld kérge már nem volt lepecsételt könyv, melyben nem tudottt 
olvasni. A lapok szabadon feküdtek előtte és nemsokára meg is 
ismerte azon betűket, amelyekkel azokra a föld nagy története meg 
van írva. Megállapította a rétegek korát. Feltárással és összehason-
lítással észrevette azon nagy zavarokat, melyeket óriási erők örö-
kös működése a kéregben támasztott. A nyugodt keletkezés víz-
szintes rétegei belső erők által ráncbaszedve, összenyomva, egy-
másratolva és összetörve, folytonos csendes, alig észrevehető 
emelkedéssel és sülyedéssel folyton újabb és újabb teret nyújtanak 
a külső építő és romboló erőnek, melyek a földünk képéről elakar-
ják tüntetni az egyenetlenségeket. És ha ezen erők túlzásba mennek, 
akkor jön Plútó és nem törődve rétegsorral és korral, tüzes ölté-
sekkel keresztül-kasul járva, tüzes oszlopokkal alátámasztva tartja 
a roskadozó burkot. 

És finom műszerekkel észrevette lassan azt is, hogy a föld 
nem kihalt merev test, hanem, hogy benne valami reszket, lüktet, 
nemcsak akkor, mikor ezrek jajszava és pusztulása hirdeti, hanem 
mindig, folytonosan s emelett észrevette, hogy egész földségek 
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csendesen, évezredes mozgással lassan sülyednek és emelkednek, 
hogy ez a föld szinte lélegzik, hogy valósággal él. De milyen ez 
az élet és honnan ered ? 

A felelet rá ott van a fö'd mélyében. De az ember bármeny-
nyire varázsló is, ha kis dolgokkal kell küzdenie, nem képes a 
a mélységek feltárására Az a kétezer méter semmi sem azon hat-
millióhoz, mely a föld középpontját elválasztja a kéregtől. Itt tehát 
nem talált választ. A tudás új forrását találta azonban a kozmosban. 
Az éter itt nem vetett kutatásainak gátat és a fény megszámlál-
hatatlanúl sok métert befutva lehetségessé tette, hogy idegen vilá-
gok életét is figyeljük. 

Legközelebb esik hozzánk és így a kutatásnak is legkönnyebb 
teret nyújt hű kísérőnk, a hold. Már Galileinek feltűnt a rajta levő 
alakulatok hasonlósága a földiekhez. És mivel igen sok valószí-
nűség rejlik abban a föltevésben, hogy a hold valamikor földünk 
egy részét képezte, jogosan lehet a rajta tapasztaltakból a földre is 
következtetni. És mivel a hold felszinformái közt a gyürűsáncok és 
kráterek az uralkodók, azért főkép a vulkánosságra fontos a tanul-
mányozása. A vulkánosságról szóló könyveinkben ezért majdnem 
mindig ott találjuk a flegrei mezőket egy hold tájkép mellett. 
Csakhogy egy kis szemfényvesztés is van a dologban; a két térkép 
mérete ugyanis nem egyenlő, amit azonban nem tettek ki. Mert a 
holdon a vulkánikus erők aránytalanul nagyobb mérvben működtek, 
mint a földön. Ha óriási kiterjedésüknél fogva a tengereket nem is 
tekintjük vulkánikus eredetűeknek, a gyűrűs hegyláncok valószí-
nűség szerint azok. Csakhogy itt a nagy méretek csodálkozásba 
ejtők. Hisz néha oly nagy belsejük kiterjedése, hogy a hold gör-
bültségénél fogva a gyűrű s hegylánc második oldala nem látható. 
Hogy ily alakulások létre jöhessenek, vagy határtalanul nagyobb 
erő, vagy könnyítő körülmények kellettek. Ez utóbbi meg is volt. 
Kis tömegénél fogva a hold sokkal kisebb mértékben vonzza a 
testeket és ennélfogva ugyanaz az erő eruptió alkalmával ott öVa-szer 
messzebbre hajítaná, vetné a világűrbe a kéregrészeket. 

Leginkább hasonlítanak földi vulkánjainkhoz azon kráter-
hegyek vagy kráterdombok, melyek ezrével lepik el a hold fel-
színét. Ezek kisebb alakulatok, de még mindig jóval nagyobbak, 
mint valamely földi vulkánóriás, mert akár az Etnát, akár a Heklát 
állítanók a holdra, ugyan észre vennők mint hegyet, de már rajta 
krátert nem tudnánk megkülönböztetni. 
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Bármennyire hangoztatták azonban már régebben is a hold-
felszín tanulmányozásának fontosságát, e tekintetben még sem 
történt annyi, mint amennyit a tárgy érdekessége is már meg-
kívánt. A legtöbbet vitatott és legfontosabb kérdés kétségkívül 
az, hogy van-e a holdon még vulkánikus működés. Ezen kérdés 
megoldása csak hosszú fáradságos megfigyelés és igen pontos 
holdtérképek szerkesztése után lehetséges. Itt ujabban a fotográfia 
sokat segit. 

Dacára azonban, hogy ismereteink egy cseppet sem kielégí-
tők, különösen pedig a részletkutatás a holdon még igen elhanya-
golt, általában a holdra nézve minden vulkáni működést tagadtak. 

Csak az újabb korban találkozott két kutató, aki a hold fel-
színén változásokat vélt felismerni. 

Hogy a holdon nem uralkodik teljes nyugalom, az különö-
sen Landerer48 fölfedezése óta kétségtelen, aki szerint a holdkőzet 
nagy rokonságot mutat egyes vulkáni lávákhoz. Már most azon 
óriási hőmérsék ingadozás, amelynek félhónaponként ezen kőzetek 
ki vannak téve, nagy rombolásokat nagyon is valószínűvé tesz. 

Ujabban azonban még oly megfigyeléseket is tettek elismert 
hirnevű tudósok, melyek magmamozgásokról tanúskodnak a holdon. 
A Mare serenitatis medencéjében van a kis Linné vulkán, melyen 
H. J. Klein,40 majd /. Schmidt50 változásokat vettek észre. Nem-
sokára még 4 hely akadt, melyen új kráter képződését vagy régiek 
betömését észre vették, mire azután Klein kimondta azt, hogy a 
holdon a vulkánosság elhaló félben ugyan, de még mindig műkö-
dik. Kutatásainak eredményét a következőkben foglalja össze :51 

I. a holdon a vulkáni jelenségek hasonlíthatatlanul nagyobb mér-
tékűek mint a földön, 2. a vulkáni erő székhelye a hold belsejé-
nek tüzes állományában volt, 3. hogy azon óriási vulkáni hatáso-
kat, melyet a hold felszíne mutat, csupán a földnek a holdra 
gyakorolt nagyobb dagálykeltő erejének folyamánya és közvetve 
4. hogy a föld vulkáni ereje szintén a belső tüzesen folyékony 
anyagából származik és hogy ez az erő úgy a földön, mint holdon 
állandó csökkenést mutat. 

Suess52 a holdképződmények beható tanulmányozása után, 
átolvasztási teóriája szerint, melyről később még szó lesz, azok 
genetikai sorát állította fel, kimutatván a föld vulkánikus formá-
tióival való kapcsolatot. Osztályozása a következő: nagy területek 
felolvasztása által keletkeztek a tengerek (pl. Mare serenitatis) ezek 
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a földön nincsenek; belső felolvasztások, melyek nem érték el a 
felszínt (a földi Batho- és Lakkolithok a holdon nem láthatók); 
kis kiterjedésű tűzhelyek felolvasztása láva nyugodt felnyomulása 
által (itt a Sandwích-szigetek, ott a Ptolemáus és Wargentin); 
repedések képződése szakadozott kitörésekkel (itt a Vezúv, ott a 
Hyginus); fumarola- és szolfatáravonalak (itt a chilei Kordillerák, 
ott a jellegzetes sugárrendszerek). Suess tanulmánya, bár sok te-
kintetben az adatok hiányossága folytán igen merész állításokat 
foglal magában, igen fontos azért, mert a kutatás menetében új 
irányokat követett és mutat. 

A felolvasztás mellett szólnak H. EberP3 kísérletei. Ő folyé-
kony Wood-fémnek egy kemény tábla köralakú nyílásán való át-
nyomása által oly alakulatokat kapott, melyek igen hasonlítanak a 
hold körsáncaihoz. 

A hold felszínének vizsgálásában nagyon is tekintetbe kell 
vennünk azt, hogy ott a kéreg már a hold kis nagyságánál fogva 
is sokkal vékonyabb volt, mint a földön és ott a tüzes tömegek 
közvetlenül a központból úgyszólván törhettek elő, mig a földi kis 
vulkánikus eredmények a láva egy hosszú útja után vagy pedig 
kéregbeli apró tűzhelyekből képződtek. Loewy és Puiscux, korunk 
legjobb fényképes holdtérképének kiadói szintén a vulkánosságnak 
tulajdonítják a hold felszínének kialakítását. 

Ezen tudósokon kívül akadnak azonban olyanok is, kik a 
hold vulkánikus voltát határozottan tagadják és az ott látható ala-
kulatok okául nagy kozmikus tömegek beütődését mondják. 

Sokkal kevesebb támpontot ad vulkánikus tanulmányokra a 
nap, mely egy égitest keletkezésének igen korai stádiumában van. 
De a föld is lehetett valamikor ily majdnem elképzelhetetlenül nagy 
meleggel bíró gáztömeg és a vulkánizmus talán legkezdetlegesebb 
kifejezése azon óriási kitörésekben látható, melyek száz és száz 
kilométernyi magasságba lövelik ki az izzó gőzöket, protuberanciá-
kat hozva létre. De ezeket úgymint a fáklyákat és foltokat a föld 
vulkánosságának megismerésére már a kutatások elégtelen volta 
miatt is nem igen tudjuk felhasználni. 

A napon kivül azonban még máshol is találunk vulkánikus 
nyomot a kozmoszban. A Jupiter vörös foltja talán egy nagy kitö-
résre vall. Hirtelen fellobbanó és változó fényerősségű csillagok 
vájjon nem-e egy egy vulkáni katasztrófának eredményei ? Kétség-
kívül vulkánikus eredetet mutatnak a meteoritok. Alkotó anyaguk 



a földön is fellelhető és ők is hozzájárulnak ahhoz, mint azt külö-
nösen Tschermak mutatta ki klasszikus értekezésében, hogy a föld 
nem egyedüli székhelye a vulkáni jelenségeknek, hanem azt az 
egész világegyetemben találjuk, tehát kozmikus jelenség. Törvény-
szerű jelensége ez az égitestek életének. 

A geologiai adatok szerint a vulkánizmus csökkenőben van. 
Vagy legalább is földünk gyermekkorában sokkal erősebb volt, mint 
most. Ugy hogy ez az észlelés oda vezette az embert, hogy a föld 
keletkezésénél volt tevékenysége a legnagyobb, hogy vagy a vul-
kánizmus volt a föld születésében egy főok, vagy pedig a föld 
születése a vulkánizmusé is. És ép ezért minden oly magyarázat, 
mely a föld keletkezésével nem törődik vagy azzal össze nem 
egyezhető, már eleve is halva született. 

Csak az a kérdés most, hogy a föld keletkezéséről táplált 
mai véleményeink menyiben alkalmasak arra, hogy a vulkánizmus 
magyarázatainak alapjául szolgáljanak. Foglalkoznak-e ezek a föld 
belsejének és kérgének kialakulásával és mennyire? 

A kozmogonikus teóriák közt sok ideig és részben még ma 
is uralkodó állást foglal el a helytelen Kant—Laplace társas név 
alatt ismert elmélet. 

Ez a teória mely hosszú időn át megtámadatlanul mintegy 
dogmává lett, a földet egy tüzes ködfoltból keletkezteti. A tüzes 
ősállapot tulajdonkép kizárólag Laplace ideája. A föld azután foko-
zatos sűrűsödés által keletkezett. A ködfoltból egy híg, tüzes golyó 
lett, melynek felületén lassan kéreg képződött Ez folyton vasta-
godott és így a kitörő magmának mindig nagyobb ellentállást fejtett 
ki. Könnyű már most állítani, hogy a föld, tekintve a vulkánokat 
és a belső meleget, nem hült ki még teljesen, hanem a kéreg alatt 
még most is forr a cseppfolyós anyag. Lassan öntudatlanul szinte 
hozzászoktak, hogy az egyik föltevést a másikkal bizonyítsák, bár 
maga Laplace nem szólt teóriájában semmit a föld belsejéről. 

Valamely teóriát azonban csak akkor lehet egy újabb teória 
alapjául venni, ha teljesen jogosult és semmi jelentékeny észlelet 
nem szól ellene. 

Ez azonban nem áll ezen kozmogonikus teóriára nézve. A 
csillagászatban mindinkább szaporodnak azon adatok melyek ellene 
szólnak, úgy, hogy ma már az a tan, melyet még egynéhány év-
tized előtt majdnem mint valami biztosat fogadtak el, erős javítá-
sokra szorul és nálánál erősebb ellenteoriákkal áll szemben. 
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Ezeknél az ősállapot hideg. Apró kozmikus testecskék sűrű-
södnek össze egy tömeggé. A nagy hő, mely földünk belsejében 
uralkodik, ezen sűrűsödés éredménye. És ha van folyékony anyag 
a földben, akkor nem valószínű eszerint, hogy az egész belsőt 
kitölti, hanem csak legfeljebb egy szabálytalan réteget képez. Egy-
némely tudós szerint csak egyes fészkeket, melyek azért képződtek, 
hogy vulkánok útján kivezessék a sűrűsödés okozta hő felesleget. 
De itt is nagyon különbözők a vélemények. És biztos az, hogy 
minél inkább támaszkodik egy vulkánikus teória valamely kozmo-
gonikusra, annál kevésbbé helytálló. Csak ha az összeseket szem-
meltartva, de tőlük teljesen függetlenül épül fel, akkor birhat 
hosszabb létjogosultsággal. 

Már sokkal inkább fontos ránknézve a föld belsejének kér-
dése. A régi felfogás, hogy a föld belseje egy folyékony tömeg, 
ma már teljesen idejét múlta. A már két sark lapultságát sem a 
folyékony ősállapottól tekintjük örököltnek, hanem a forgás követ-
kezményét látjuk benne, mely akkor is beállt volna, ha a föld 
acél kemény. 

A föld fajsúlyára kapott értékek majdnem mind csak kevés-
sel térnek el az 5'5-től. Ami nem felel meg a földkéreg viszonyai-
nak. Itt a kőzetek átlagos fajsúlya kb. 2*8, mert a legnehezebb 
kőzetek egyike a bazalt csak 3, a mész ellenben 2*8, gránit 2 6 
stb. Ebből az következik, hogy, ha az egész tömeg átlagos faj-
súlya 5-5, akkor a belsőben még ennél is súlyosabb anyagok 
vannak. így a tudósok, kik a föld belsejével foglalkoztak, most 
már nem annyira arra törekszenek, hogy a geotermikus gradiens 
és a vulkánoknak tegyenek eleget, hanem főkép a belső nagy faj-
súlyának és a kéreg alatti rész sokat veszt fontosságából. A folyé-
kony belső pedig ma már azért is teljesen túlhaladott álláspont, 
mert a fajsúllyal való ellenkezése mellett még a kéreg tényleges 
árapály jelenségeivel és a praecessioval és nutatióval ellenkezés-
ben áll. 

Minden jel arra mutat, hogy bár a föld nem teljesen merev, 
mégis eléggé szilárd és külső behatásoknak ellentálló. 

A legújabb nézetek alapját a föld belsejében növekedő nyo-
más szükségképeni feltevése képezi. Ennek következtében gondol-
ják némelyek, mint Günther és Arrhenius, hogy a föld a belseje 
felé fokozatosan a növekvő hővel a szilárdtól a gázalakú halmaz-
állapotig minden átmenetet mutat, de a nyomás, mely szintén a 
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központ felé növekszik, dacára a halmazállapotoknak, megteremti 
a nagyobb fajsúlyt, minek következtében a mag gáza tulajdonképp 
valami rendkívül szilárd tömör test. Ezen felfogás ellenében mások, 
úgy mint Wiechert, Laska stb. csak a biztos fajsúly növekedését 
veszik következtetéseik alapjául és a föld magjának egy nikkel-vas 
tömeget tartanak, miben különösen a meteoritek anyaga is támo-
gatja őket. Bennünket azonban a föld központi magjának miben-
léte kevéssé érdekel. Minekünk leginkább fontos tudni, hogy a 
mag és a kéreg közt van-e folyékony réteg és ha igen, lassú-e a 
kéreg és a közte való átmenet, avagy rögtöni az ? Ha pedig nincs 
folyékony réteg, vannak-e magmafészkek avagy nem? 

Mert a sok hipotézis tárgyalása elvon tulajdonképeni tár-
gyunktól, a vulkánoktól. De máskülönben is ők azok, melyek az 
u. n. kéreg alatti rész tárgyalásánál valami támaszt nyújtanak, 
mert itt legnagyobbrészt csak a sötétben tapogatódzunk. Vulkán 
és a föld belsejében való hőmérséknövekedés bárhol található. 
Kérdés most, hogy egyenlően mutatja-e mindkettő a folyékony 
réteg létezését. 

A kőzetek olvadási hőfoka, továbbá a láva hőmérséklete is 
arra mutat, hogy normális nyomás mellett 2000° C. elegendő arra, 
hogy a legtöbb kéregképző anyag olvadjon. Ha már most a geo-
thermikus gradienst tekintetbe vesszük, mely szerint a hőmérsék a 
belső felé minden 30 méternél 10° C-al növekedik, akkor kb. 
80 km. mélységben találhatjuk ezt a hőmérséket, melynél az olvadó 
réteg feltételezhető. A számításba azonban nem vettük be a nyo-
másnak a mélységgel való növekedését, mely km.-enként kb. 
300 atmoszférát tesz ki és mely az olvadás helyét nagyon is vál-
toztatja, de semmiesetre sem hozza a felszínhez közelebbre. 

A nagy mélység ellen szól azonban a vulkán mérete. Eddig 
általánosan elterjedt hit volt az, hogy a vulkán egy meglehetősen 
egyenletes csatornával közlekedik ezen folyékony réteggel. Tekint-
sük már most valamely kráter átmérőjét, egy kitörés termékeinek 
mennyiségét és a 80 km-nyi mélységet, akkor alig fogjuk elhinni, 
hogy oly nagy távolságra még ezek az aránylag kis erőkifejtések 
lehetségesek. 

Ha pedig, mint azt nem egy vulkánologus jogosan tette, a 
földfelszínéhez közelebb, azaz 30—40 km-re, sőt még kevésbbé 
mélyebbre tesszük a vulkánok fészkét, akkor már nem gondolha-
tunk folytatólagos rétegre, hanem csak egyes magmafészkekre és 
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akkor azok magyarázata is komplikáltabbá lesz. Itt már a kozmo-
gonikus teóriák nem igen segítenek. Ha az eredetileg tüzes, csepp-
folyós golyó még nem hült ki egészen, vagy pedig a sűrűsödő 
tömegek okoznak oly nagy hőt, hogy a belső kőzetet olvasztja, 
akkor mindkét esetben a réteg a legvalószínűbb eredmény. És 
akkor vagy Stiibel szerint páncélozó kitörések maradványai, avagy 
újonnan képződtek ezen magmafészkek. 

Igen sok megfigyelés szól a magmafészkek mellett, mint azt 
a későbbiekben kimerítően tárgyalni fogjuk. De az a kérdés, hogy 
ezen magmafészkek hogyan képződtek, már magában foglalja azt 
a két ellenkező véleményt, amely végig kísért a teoriákon és 
amelyek azok csoportosítására rendkívül alkalmasak, t. i. hogy a 
magma előre létező, azaz ősidőktől fogva megvan, avagy röviddel 
a kitörés előtt képződik. 

Löwí04 a vulkánizmus főbb általános tapasztalati tényeit 
összeállította. Ezek szerint: 

1. A földünk történelme egy tartósan működő vulkánéval 
egyezik meg. Bolygónk nem volt mindig eruptivus állapotban, hanem 
időről időre kialudt. A heves működés ideje nem vág össze a 
hegyképződés kritikus idejével. 

2. A vulkánok nem ragaszkodnak határozott tektonikai for-
mákhoz. Zavartalan, törött avagy gyűrött rögökben egyaránt fordul-
nak elő. Legtöbbször azonban persze diszlokációs vonalak mentén. 
Azonban a kitörések a réteges építkezést okozó zavarokkal nincse-
nek közvetlen kapcsolatban, hanem fiatalabbak. 

3. A magma több helyütt törések mentén hatol a föld felszí-
nére, de azért áttör a zavartalan földkérgen is. 

4. A soros avagy csoportokban elhelyezkedő vulkánok nem 
követik ugyanazt az impulzust. Mindegyik függetlenül működik és 
rendesen csak az egyik válik eruptivussá. Egyik-másik szomszédos 
vulkán az egymástól való függetlenségét láváinak eltérő szerkeze-
tével is igazolja. 

5. A tartósan működő vulkánok széles kürtőjében a magma az oda-
vezetett egyre gyarapodó hőmérsék következtében izzón folyó állapot-
ban marad és geysirszerűleg, időközösen kerül a túlfolyás stádiumába. 

6. Sok helyütt a magma nem hatolt át a föld kérgén, hanem 
abban, különböző mélységekben tömzsekké merevedett. És eközben 
a fölemelkedett anyag a föld belsejében lakkolith-szerűen55 meg-
merevedett és kerek alakot öltött, legömbölyödött. 
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Ezek között különösen az 5. pont az, mely a különálló magma-
fészkek mellett szól, de amely egyszersmind azoknak, akik azt 
mondják, hogy a láva időről-időre készül is támpontul szolgál, 
mivel tudvalevő, hogy nem csak szomszédos vulkánok, hanem 
egy és ugyanazon vulkán is külömböző vegyi összetételű lávát 
képes kilökni. Ha már most csoportosítjuk a főkérdéseket, melyekre 
ezen adatok alapján meg kell felelnünk, akkor a következőket látjuk: 

1. A magma ősidők óta létezik-e, avagy a kitörések előtt 
képződik? 

2. Egy összefüggő rétegből, avagy u. n. magmafészkekből 
származik? 

3. Mi idézi elő magát a kitörést? 



III. 

A magma előre létező. — A víz szerepe a vulkánizmusban. 
Kontraktió és nyomáscsökkenés. — Hasadékok és vulkánok. 

Sziderális befolyás. — Stübel teóriája. 

Ha végig nézünk földünk ábrázatán, akkor a vulkánok külö-
nös, majdnem rendszeres eloszlása szembeszökő. Különösen az 
átnézetes térképeken feltűnő az a körülmény, hogy a most tevé-
keny, vagy általában a geologiai jelenkorban működött vulkánok 
legnagyobb része a kontinensek szélén helyezkedik el. Különösen 
szépen látszik ez az eloszlás a Csendes-óceán körül, ahol földünk 
működő vulkánjainak majdnem háromnegyed része (240) helyez-
kedik el hosszúkás koszorú alakjában. Főként a nyugati oldal az, 
a melynél a vulkánok hosszú ívekben sorakozak egymás mellé, 
majdnem kizárólag szigeteket képezve, míg velük ellentétben a 
keleti oldalon a Cordillerák hosszú hegyláncában hol a hátak aljá-
ban, hol pedig a legmagasabb hátak tetejére felépítve. Már ke-
vésbbé szembeszökő és rendszeresen eloszlott a vulkánok helyzete 
a többi óceánok és tengerek partjain. Az Indiai óceán 5 vulkánja 
szigeteken épült. A Földközi tenger 7 vulkánja úgy szigeteken,-
mint a szárazföld peremén foglal helyet. Az Atlanti-óceán leg-
nagyobb vulkánikus területe Island szigete, mely ezen óceán 30 
vulkánjának legnagyobb részét magában foglalja. A többi szintén 
szigeteken ül. Ezeken kívül partszéli vulkánoknak mondhatjuk még 
a déli Jeges-tenger 2 vulkánját. A még hátra levő 3950 ismert 
recens vulkán közül azonban 27 az afrikai, 12 pedig az ázsiai 
szárazföldre esik. És ha ezeken végig nézünk, akkor látjuk, hogy 
a nagy vulkángyürü a Csendes-óceán különös sajátossága, hogy 
azt máshol már nem találjuk, sőt vannak igen messze elnyúló 
kontinentális partok, melyeken egyáltalán hiányzik működésük min-
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den nyoma. Keleti Amerika partjai, Nyugat-Indiát kivéve, a TŰz-
földtől egész Grönlandig vulkánmentesek. Ép úgy hiába keressük 
őket Európa és Afrika nyugati partvonalai mentén. Suess adta 
meg a különös elrendezés magyarázatát. Ő mutatta meg a vulká-
nok rokonságát a nagy dislokációs vonalakkal. A Csendes-óceán 
és az Indiai-óceán egy kis részének határvidékeit fiatalkorú ránc-
hegységek képezik, melyekkel együtt a vulkánok fellépnek. Az 
Atlanti- és Indiai-óceánok partszéleit pedig sülyedt rögök képezik. 
Ez a parttipus úgylátszik gátlólag hat a vulkánizmusra, míg a 
Csendes-óceán tipus azt elősegíti. Különösen a kialudt vulkánok-
nál látjuk, sajátszerüleg azonban ép a legmagasabb, a Himalája 
kivételével, hogy azok a fiatalkorú ráncolódásokkal szoros kapcso-
latban fordulnak elő, bár elrendezés tekintetében nincs semmi 
rendszeresség. Mert míg különösen Amerikában és nagyrészt Ázsiá-
ban a vulkánok hol a vonulatok tetején, hol azok alján, nem rit-
kán egyes vidékek összekötő kapcsaként fordulnak elő, addig 
Európában előszeretettel sorakoznak sülyedési medencék peremén. 
A legszebb példát látjuk erre a Kárpátok belső peremén előforduló 
trachitvonulatokban. 

Ezen földrajzi elosztást nézve, előszeretettel hozzák kapcso-
latba a vulkánizmust a tengerrel. Ennek közelléte lenne keletkezé-
süknek lényeges és okvetlenül szükséges kelléke. De amellett persze 
csak általánosságban nézegették a térképet, mely különösen ez alka-
lommal igen csalóka képet varázsol a szemlélő elé. így például 
Amerikában a Tolima, Cotopaai, Popocatepetl, 200—250 km.-nyire 
vannak a tengertől. Mandsuria vulkánjai kb. 900 km.-nyire vannak 
a parttól. Afrikában a Kiwu-tótól északra fekvő két Kirungo vulkán 
pedig több mint 11,000 km.-nyi távolságban van a tengertől. 
Nem szabad tehát a kis térképekből felületes következtetéseket vo-
nunk és mondanunk, hogy csak a tenger közelében fordulnak elő. 

Másrészt igen sok ideig teljesen tekinteten kívül hagyták a 
tengeralatti kitöréseket. 

A legújabb kutatások57 szerint azonban nemcsak a száraz-
föld mutat fel erős vulkánikus tevékenységet, hanem az oceánok 
feneke is. Ennek eddig a megfigyelések nehéz volta miatt csak 
igen kevés figyelmet szenteltek és azért az ott végbemenő tüneteket 
túlkevésre becsülték. Pedig már az eddigi gyér tanúlmányok és 
megfigyelések nyomán is megmondhatjuk, hogy a tengerek fenekén 
ép oly tevékeny a vulkánizmus, mint a szárazföldön. 
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A XVIII. század elején azonban ezeket teljesen figyelmen 
kívül hagyva, a vulkánologusok főként a vulkánoknak a tengerpart 
közelében valő előfordulása után ítélve ama ősrégi tant hangoztatták, 
mely szerint a tengervíz volna a föld hideg kérge alatt elterülő magma-
rétegből eredő kitöréseknek oka. Támogatja ezt a feltevést még a vízgőz 
nagy szerepe a vulkánok által kibocsátott gázok közt, amelyeknek 
ez kb. 99%-á t teszi ki. 

Első sorban csak a tenger vizét vették tekintetbe. Földalatti 
üregek, hirtelen, talán földrengések által keletkezett szakadékokon 
át, vagy lassú beszivárgás útján jön szerintük a tenger vize a tüzes 
magmával érintkezésbe, ahol óriási robbanásokat okoz, melyek szét-
tépik a föld kérgét, vagy már meglévő nyílásokon át űzik ki a 
magmát. 

A tengervíz közreműködését bizonyítandó, felhozták a kibo-
csátott gázok alkatrészeinek nagy hasonlatosságát a tenger vizeivel. 
Bár ez ellen komoly kifogások támadtak. így nem magyarázható 
meg a szénsav nagy tömege. Az egyes helyeken előforduló nagy-
mennyiségű bórsav nem eredhet a tengerből. És viszont, ha a 
tengervízben annyira elterjedt brómot és jódot keressük a szubli-
mációs képződményekben, akkor azt fogjuk látni, hogy azok ott 
csak alig fordulnak elő. Újabban annak a véleménynek is adtak 
kifejezést, hogy a magmában eredetileg sem víz, sem szénsav nem 
fordul elő, hanem nagymennyiségű szénhidrátok, melyekből elégé-
sük után keletkezik a víz és szénsav. Különben is nehéz mindazon 
teóriáknál, melyek a víz rögtönös befolyását veszik segítségül annak 
a magmában való egyenletes eloszlását magyarázni. 

Maga a magyarázat igen tetszetős és első pillanatra elfogad-
hatónak látszik is, de beható tanulmányozáskor igen sok hiba 
található még. Különösen Reyer™ és Tschermak50 keltek ki leg-
inkább alapos, idővel klasszikusakká vált tanulmányaikkal ezen 
nézet ellen. 

Azon teória, mely üregek és hasadékokon át juttatta a 
tengervizet a magmához, leghamarább múlta idejét, míg az a 
nézet, hogy a kapilláris úton beszivárgó víznek volna számottevő 
szerepe a vulkánizmusban, nagy észszerüsége folytán még ma is 
igen sok hívet mondhat magáénak. 

Az üregeket és hasadékokat, melyek a tenger alatt a magmáig 
vezetnek, előre létezőknek kell feltennünk, mert hisz ha maga a 
vulkánizmus képes volna arra, hogy üregeket és hasadékokat 
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támasszon, akkor valószínűleg ugyanazon erők segítségével, 
melyekkel ezeket létesítette, fel is tudna emelkedni. 

Ha pedig más erő létesítette a hasadékot, amelyben a víz 
a magmáig hat, akkor ennek a következménye, hogy a betóduló 
víz a gyors út alatt nem tudott eléggé felmelegedni és még eléggé 
hideg állapotban jön érintkezésbe a magmával, hol amint Reyer 
kimutatta, a magmától különválik és a Leidenfrost-féle kísérlet 
értelmében felrobban. Ez az eset talán némely kitörésnél elő is 
fordul, midőn a víznek diszlokációk következtében egyszerre út 
nyílik a magmához. De ez akkor csak következménye és nem 
oka a vulkánizmusnak. Angelot00 fejtette ki legszebben ezt a 
teóriát. Ő már ebben számol azon ellenvetéssel, mely a vulkánok 
rendszertelen működéséből adódik. Szerinte minden vulkánnak 
van külön nyílása a tengerbe, mely útat enged a víznek és azután 
bezáródik. De néha megesik, hogy egész csoportoknak is van 
egy közös nyilása. Az. egyenetlenségek, zavarok, lüktetések, 
melyeket a víz behatolása közben okoz, zárják be sokszor ismét 
ezeket a hasadékokat. 

Annak is megkísérli a magyarázatát adni, hogy miért nem 
használja fel a tengervíz csatornáját a belőle képződött kitörést 
okozó gőz ? A geotermikus grádiensből és abból a megfigyelésből, 
hogy egy kb. 10 m. magas 1 m2 alapú tengervíz-oszlop 1 atmosz-
féra nyomást képvisel, kiszámítja, hogy a hasadék alján, ahol a 
víz a magmával érintkezik, a külső nyomás több, mint 5000 
atmoszféra. Ily óriási nyomás alatt lép tehát érintkezésbe a víz a 
tüzes belsővel és ott Angelot szerint nem alakul át azonnal gőzzé, 
hanem ép a nagy nyomás miatt mintegy sűrűbb masszába nyo-
mott hígabb, annak felszínén igyekszik elrendezkedni és felkeresi 
azokat az üregeket, hasadékokat, melyek a tüzes réteg és a szilárd 
kéreg között lennének. És ekkor bizonyára talál oly helyeket, 
melyeknél a nyomás kisebb és ott rögtön gőzzé alakul. így jönnek 
létre a kitörések. 

Angelot itt amellett, hogy a vízvezető csatornák bezáródását 
csak igen gyengén magyarázza, abba a hibába esett, hogy a 
tengeralatti kitörések lételét tagadta. Ezek maguk már rácáfolnak 
arra a felfogásra, mit külömben az sem enged meg, hogy e belső 
hőmérséke felülmúlja a viz kritikus hőmérsékét, hogy t. i. a 
magmával érintkezve a víz ne változzék át gőzzé. Még egy ellen-
vetés van, melyre még más alkalommal is vissza fogunk térni, 
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s ez az, mit különben Heimaí is hangoztatott, hogy t. i. a plaszticitás 
miatt, mely az alsóbb rétegekben uralkodik, vízzel telt üregek, vagy 
hasadékok csak kb. 4000 méter mélységig fordulhatnak elő. 

Sokkal inkább érdemli meg a figyelmet azonban az a felfogás, 
mely szerint a tenger vize kapilláris leszivárgás útján jutna a tüzes 
rétegig. Itt a tengervíz mellett már légköri lecsapódásnak is jut 
szerepe. A legtöbb teória azért csak általánosságban beszél leszivárgó 
vízről. 

Alapjában ezen teóriák kifejtése ugyanaz mint az előbbié. 
Bischof2 mondja ki legrövidebben: földünk belseje olyannyira forró, 
hogy ha víz jut ezekbe a régiókba, akkor magas feszültségű gőz 
keletkezik, mely olvadt közeteket visz a felszinre. 

Geniellarof Bertellif Julien05 mellett az ujabbkor tudósai 
közt is igen sok híve akad a beszivárgó víz szerepében való hitnek. 
Prestmch0(5 is azon nézeten van, hogy habár a beszivárgó víz talán 
nem is primär ágens, mégis nélküle egészen máskép alakulna a 
vulkánizmus. Ugyanígy vélekedik Sollas07 is. Hogy a víznek a 
Leidenfrost-féle kísérletnél tapasztalt magatartása milyen szerepet 
játszik a beszivárgó víz tevékenységénei, azt Cur/08 tárgyalja. 

Lorenzo09 túlzásba esve ismét a Vezúv 102. kitöréséből követ-
keztetve azt kisérli meg kimutatni, hogy légköri lecsapódás a leg-
hatalmasabb tényező a vulkánizmusban. 

Köhler70 szerint a víz a belsőbe hatol, ott felmelegedik, majd 
ismét felszállva a kőzeteket áthatja és úgy felduzzasztja, mint az 
élesztő a kenyeret és mivel ezek a felduzzasztott részek a magmára 
nyomást gyakorolnak, ez a repedéseken felhatol. 

Dlabac'1 ellentétben a többi nézetekkel, teljesen légmentes 
és nyugodt mélységi vizet tételez fel. Valami oknál fogva, hogy 
miért, azt nem fejti ki, ezen mélységi víz túlhevül és explodál, 
ezen robbanási lökés által a magma a vulkánok csöve felé nyomatik 
és ott felszállva működésbe hozza azt. Más esetben az eltolt magma 
tömeg csak felduzzasztja a kérget mint valami hólyagot, mely, ha 
elég erős a nyomás, fel is repedhet és új vulkán keletkezésére is 
adhat útat. 

Nattercr72 kutatásai közben arra az eredményre jutott, hogy 
a kontinentális területen levő homok- és kőzettömegek kapilláris 
úton tengervizet képesek felvenni. Ez különösen a Földközi-tenger 
közelében levő területekre és a Szaharára volna érvényes, mely 
szárazsága folytán mint egy szivacs úgy szívja magába a tenger 
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vizét. És így a kontinensek mélyén levő vulkánoknak is jutna 
tengervíz. Jelenkorunk kiváló tudósai is legnagyobbrészt azon véle-
ményen vannak, hogy a víznek, legyen az most akár tenger- akar 
édesvíz, van jelentős szerepe a vulkánok működésében, csak a 
hogyan és mikép fölött térnek még el a vélemények. 

Legtekintélyesebb szószólói ezen nézetnek legújabban See es 
Arrhenius. Csakhogy, mint majdnem valamennyi teóriákat felállító 
tudós, See73 is túlzásba megy. Szerinte a vízgőz és semmi más oka 
nemcsak a földrengéseknek, vulkánoknak, hanem egyszersmind a 
hegyképződésnek is. Nagyon merész dolog már mainap ránc-
hegységeink igen komplikált szerkezetét egyszerű vulkánikus tüne-
tekre visszavezetni. És aki behatóan foglalkozik a geologiával ezt 
nem is fogja tenni. De See szerint az egynéhány kilométer magas 
vízoszlop elégséges arra, hogy bármily kőzeten átnyomja a vizet, 
mely azután a föld alatt vándorolva egyes helyeken magával ragadja 
a föld kérgét és felráncolja. Eközben azután repedések és az ezeken 
át kiszabaduló gőz és láva segítségével vulkánok is keletkeznek. 

Legalaposabbnak kétségkívül Arrhenius74 teóriája mondható. 
A svéd tudós úgy a tenger-, mint a földben levő talajvizet veszi 
számításba, mely kapillaris hasadékok avagy diffúzió által hatol a 
magmához. A viznek ezen képességét, melynél fogva behatolhat a 
magmába, ozmozis által magyarázza. A föld kérge képezi itt azt a 
válaszfalat, mely az egyik folyadékra, a vízre nézve áteresztő, mig 
a másikra, a magmára nézve nem az. A magmába hatoló víz egy-
szersmind nyomás növekedést is okoz. Maga a víz pedig Arrhenius 
szerint a kb. 2000°-nyi hőmérsék mellett úgy viselkedik, mint 
valami erős sav, mely a kovasavat is 300-szorta felülmúlja, ami-
nek következtében vegyületbe lép a magmával és ott erősen bázi-
kus vagy savas szilikátokat alkot. Eközben aránylag nagy víz-
tömegeket vesz föl a magma, mely felduzzad és felemeli a felette 
levő kőzetrétegeket, sőt át is töri. Mivel pedig az ozmotikus nyo-
más a relativus hőmérsékkel arányosan nagyobbodik, igen való-
színű, hogy a mélységben ezáltal több atmoszférányi nyomást 
fejt ki. 

Ha már most a beszivárgás helyéhez közel hasadékok van-
nak, akkor a híganfolyóvá lett magma felduzzadása következtében 
felnyomul a repedésekbe és a földkéreg hidegebb régióiba jut. 
Fokozódó lehűléssel az előző folyamatnak éppen ellenkezője megy 
végbe. A kovasav által lekötött vízből mindig nagyobb tömegek 
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szabadulnak ki, miáltal dacára a sülyedő hőmérséknek, csak fo-
kozódik a feszültség, mely végre oly magas lesz, hogy képes a 
rajta levő nyomást legyőzni és felrobban. Ekkor a víz legnagyobb 
része gőzalakban kiválik, mig a visszamaradó magma már ismét 
vízszegény lesz, úgy mint eredetileg. 

De ez a teória is csak sekély vulkáni tűzhelyekre nézve áll-
hat és sem a batholithikus intruziót, sem pedig a láva lassú túl-
folyását nem tudja kellőkép magyarázni. 

Daubrée75 sokszor idézett kísérletei, melyek szerint két egy-
mástól homokkőlappal elválasztott kazán közül az egyikből a heví-
tett vízgőz a kőlapon át áthatolt a másikba, továbbá hogy Daubrée 
képes volt pusztán vízgőzzel kőzetlapokat csatornaszerüen átütni, 
azok sem birnak ama bizonyító értékkel, melyet eredetileg nekik tulaj-
donítottak. Maxwell azonban kimutatta, hogy a víz nem hatolhat 
kapilláris csöveken a magmához, mert a nagy hőmérsék miatt 
a mélységben gőz fejlődnék, mely elzárja az utat. 

Reyer (1. c.) a leszurődés esetére is megállapította a viz sze-
repét. Ha tényleg képes volna kapilláris úton egész a magmágig 
hatolni, akkor az a mélység növekedtével a hőmérsék miatt, 
már csak gőz alakú, vagy jobban mondva diffundált vizet nyel-
hetne el, mely elnyelő képesség a nyomás növekedtével arányosan 
fokozódna, mig végre egy telítési fokot érne el. Ha a vízbeszivár-
gás ezentúl is tart még, akkor kénytelen a magmától külön állva 
elrendezkedni. A nagy hő következtében a víz dissociálódna, amit 
azonban a nagy nyomás akadályoz meg ismét s így a mélységben 
izzó, de nem dissociált vizet tételezhetnénk fel. Ha talán egy ki-
törés folytán csökken a nyomás, de megmarad a hőmérsék, akkor 
a viz alkatrészeire bomlik. Majd a további eruptiós folyamat alatt 
ismét a hőmérsék csökken s az előbb szétoszlott alkatrészek ismét 
egyesülnek vízzé. Ebből volnának a földalatti, kitörés előtti robba-
nások is megérthetők. 

Szól azonban általánosságban még néhány más észlelés is a 
vizes teóriák ellen. így pl. nem igen egyezik ezen magyarázatok-
kal, hogy miért előzi meg a nagy gőzömlés a lávaömlést, hiszen, 
ha a kitörés oka szabadon távozhatik, mi emeli fel a lávát, vagy 
mi okozza a robbanást ? Nehéz továbbá ama belső vegyülést meg-
magyarázni, mely a vízgőz és a láva között fenáll. Általános 
tapasztalat továbbá, hogy a láva gazdag éghető gázokban, ami azt 
jelzi, hogy egész a felszínre jöveteléig a láva redukáló környezet-



ben lehetett. Ez pedig nem állana, ha a víz folyton dissociálódna, mert 
a benne lévő oxigén azonnal le lenne kötve. 

Egy másik igen figyelemreméltó kérdés az, ha a kitörés oka, 
a víz beszivárgása, folyton történik, miért nem történik akkor a 
vulkánok kitörése is folyton ? Egy egyszer megindult hogy fejeződ-
hetik be ? Miért vannak akkor néha tiszta gázexploziók, melyekből 
hiányzik a nagy gőzkibocsátás ? Hogy keletkezhetnek viszont a 
Kilauea lávatavai ? Különben már gyakrabban volt alkalom meg-
figyelni, hogy egyes vulkánok aljában a tenger színe alatt támadt 
repedéseken érintkezett a láva a tengervízzel. És akkor nem kelet-
kezett robbanás csak a főtt halak nagy tömege vonta a figyelmet a 
kitörésre, miért is Lapparent azt mondja, hogyha a tenger és a 
láva találkoznak, akkor az utóbbi hatol be az előbbibe és nem 
megfordítva. 

Vannak, kik a víz körútját következőkép magyarázzák: Azon 
víztömegekből, melyek évente a föld felszínére esnek, egyrésze a 
földbe szivárog, hogy onnan mint forrás, ismét a felszínre kerül-
jön. De nem mind kerül vissza. A beszivárgott víz egy része a 
kőzeteket telíti és ott állandóan le lesz kötve, más része vegyi-
leg köttetik le, mig végre egy harmadik rész lejut a magmáig és 
azzal egyesül. Belesse számításai szerint eddig a földön levő víz-
mennyiségek 5 százaléka lett lekötve. Ha ez így tovább tart, akkor 
aeonok multával beállhat az az időszak, midőn az ásványok le-
kötötték az egész vizet és a földön megszűnik a szerves élet. Hála 
azonban a vulkánok működésének, az elnyelt vízmennyiség egy jó 
része ismét kilöketik és így a végkatasztrófa még igen messze van. 

Egy kedvelt ellenvetése a tengervíz híveinek a légköri víz 
híveivel szemben volt az a kérdés, hogy honnan származnak a 
lávába a gázok, ha nem a tengervízből ? Erre nézve azután két 
felfogás volt. Az egyik szerint az édes víz a magmához vezető úton 
annyi sót oldott az ásványokból, hogy bőven leltek gázokra, vagy 
a másik felfogás szerint a vízgőz és a többbi gázok is már ősidők 
benfoglaltatnak a magmában. Ez utóbbi nézet klasszikus tárgyalója 
és érvényesítője Suess.™ És most már nem a tengerek szolgáltatnak 
vizet a vulkánoknak, hanem a vulkánok a tengereknek. 

A víz beszivárgását azonban még általánosságban is kétsé-
gessé teszi a már említett plasztikus réteg, mely a merev kéreg 
alatt nagy valószínűség szerint feltalálható. Barus által eszközölt 
számítások szerint kb. 600 km. mélységben az összes kőzetek a 
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hő és nyomás következtében izzóan plasztikus állapotba mennek 
át. Ezen plasztikus réteg létezése mellett szólnak a százados emel-
kedések és sülyedések. Ép úgy nehezen magyarázhatnók a mikro-
seizmikus inganyugtalanságokat, melyeket a légnyomás okoz, ha 
nem volna a kéreg alatt egy ruganyos párna. Emellett szólnak még 
a földrengés-hullámok majdnem állandó terjedési sebességi, továbbá 
az, hogy a nehézségi erőnek normális értéke majdnem mindenütt 
megvan. A kéreg ép úgy viselkedik, mint különbőz sűrűségű 
vasdarabok, melyek higanyon úsznak. 

Hogy pedig víz egy ilyen rétegen áthatoljon, azt nem tudjuk 
elképzelni. 

Az előre létező kéregalatti magmaréteget még a kontrakciós 
elmélet és a nyomáscsökkenés elmélete is feltételezi. 

Az előbbi, mely a földnek kihűlése következtében beálló 
összehúzódását veszi alapul, ma már majdnem teljesen idejét 
multa. A kéreg sokkal gyorsabban hűlvén ki, jobban húzódik 
össze, mint a belső és így a magma helyét beszorítja, míg csak 
valami repedés nem keletkezik, hol azután a lávának útja támad. 
Igen közel áll hozzá az a teória is, mely a föld kérgét egyes kü-
lönálló részekből gondolja alkotottnak, melyek a láva, jobban 
mondva magma által képezett golyón úsznak. Ha most egy ily 
rész sülyed, akkor azokon a hasadékokon, melyek az egyes 
rögöket egymástól elkülönítik, kinyomódik a láva és kész a kitörés. 

Cordier77 Roysf PilarHornstein80 voltak különösen hivei 
a kontrakciós teóriának, mely amellett, hogy egyes gyakori tüne-
ményeket és jelenségeket, pl. a robbanásokat, az introziót stb. nem 
képes megmagyarázni, elégtelen biztonságú alappal is bir. 

A kihűlés és összehúzódás feltételezése ama kozmogonikus 
teória folyománya, mely a világ ősállapotát tüzesen folyékonynak 
mondja. Csakhogy ezt mind ma már nem tartjuk annyira érvé-
nyesnek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Maga az összehúzódás 
teóriája nem tudja megmagyarázni, hogy miért voltak a föld éle-
tében korszakok, melyekben a ráncolódás erősebb volt, vagy lany-
hább. nem magyarázza a ráncolódás nélküli emelkedéseket és a 
széthúzódó vetődéseket. 

Mindezek mellett ez a teória épp úgy, mint a most követ-
kező is okvetlenül megkívánja, hogy a vulkánok előfordulása előre 
létező hasadékokhoz legyen kötve, ami pedig nincs így. 
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Neumayr81 a következőket mondja: „A merev földkéregben 
nagy nyomás alatt megmerevedett szilárd tömegek vannak, melyek 
nagy mennyiségű gázokat tartanak elnyelve. Ha már most egy 
hasadék képződése által az ily tömeg fölött nyomáscsökkenés áll 
be, akkor megolvad és a hidrosztatika szabályainak megfelelően 
felszáll a hasadékban, legtöbbször azonban anélkül, hogy a fel-
színt elérné; hogy ez megtörténhessék, rendesen túlhevített gőzök 
feszültségére van szükség, melyek már eredetileg benfoglaltattak a 
magmában és most kiszabadulnak. A felszínről lehatoló víz jelen-
tősége rendszerint igen alárendelt, de valószínűleg nagy lesz a 
kitöréseket bevezető robbanások előidézésében." Tehát a nyomás 
tartja fogva a magmát és csökkenése fel is szabadítja. 

Ugyanígy gondolkodik Pickering82 is. A hasadékok keletke-
zését szerinte tangentiális feszültségek okozzák. A nyomástvesztett 
magma az így keletkezett hasadékon át addig ömlik a felszínre, 
míg az eredet helyén a nyomás egyenlő nem lett a hasadék alján 
levő hidrosztatikus nyomással. Minél nagyobb ez a nyilás és minél 
kisebb a távolság a felszíntől, annál hamarább fog a nyomás 
egyensúlya ismét helyreállani. E mellett a kiszabaduló gőz okozza 
a robbanásokat. 

Azért még sem igen tudjuk megmagyarázni azt, hogy ha 
egyszer a magma folyosodik, miért nem tart ez addig, míg a belső 
egész magma tömege meg nem szabadult e nyomástól ? És viszont 
hogy jöhetnek ekkor létre oly kitörések, mint amilyen pl. a Mont 
Pelée 1902-iki kitörése volt. De tekinteten kivül hagyják még a 
föld belsejében okvetetlenül létező plasztikus réteget is. Azonkívül 
lássuk, mennyire igaz az, ami ezen teóriáknál okvetlenül szüksé-
ges, hogy a vulkánok csak hasadékok felett keletkezhetnek. 

Az a felfogás, hogy a vulkánok csak ott keletkezhetnek, hol 
már előzőleg a földet hasadékok járják át, már szinte dogmává 
vált néhány évtized előtt. Élénken mutatják ezt a csak imént tár-
gyalt teóriák. Az első támadást e tan ellen 1887-ben Gilberf3 

intézte, ki Utah államban a Henry Mountains-ban az üledékes kőze-
teknek kúpalakú felemelését mutatta ki, melyet az alájuk hatolt 
trachitikus magma tömegek emeltek fel. Gilbert ezeket a sokhelyt 
már feltárt magmatörzseket lakkolitheknek nevezte. Ezen magyarázat 
nyomán élénk harc keletkezett azon tudósokkal, kik azt állították 
Suess-e 1 élükön, hogy az üregek, melyekbe a lakkolithek hatoltak, 
már előre léteztek. Ezzel szemben Gilberttel egyidőben hazánkban 
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is kimutatta Koch,84 hogy a Duna-Bogdány mellett levő Csódi-kűp 
az őt fedő alsó és felső oligocén rétegtakarót kúpformán felemelte 
és valószínűleg át is törte a meditterán korszak végén. Ebből lát-
hatjuk, hogy az annak idején szélsőségig elítélt Buch-ié\e tan mégis 
bir reális alappal. Nemsokára azután Löwl™ szólalt meg. Azt, hogy 
a vulkánok főleg oly helyeken fordulnak elő, hol a földet törés-
vonalak szelik át. nem lehet tagadni. De azért nem kell ebből arra 
következtetnünk, hogy a hasadék okvetlenül szükséges annak keletke-
zésére, és hogy a magma maga nem volna képes a felszínig utat törni. 

Utána Brcinco,8C a hasadék-teoria legnagyobb ellenese, szólalt 
fel. Az urach környékén kb. 20 négyzetmérföldnyi területen vagy 130 
vulkáni tufacső tört a felszínre egészen rendszertelen elrendezésben 
és ahogy Fraas kimutatta, oly területen, ahol a tektonikai zavarok 
tőlük teljesen függetlenül helyezkednek el és részben talán náluk 
fiatalabbak is. Branco még a Dél-Afrikai Karru-ban előforduló 
átütött henger alakú tuffacsőveket hozza fel, melyek nagy hason-
latosságot mutatnak a sváb vulkán-embryokhoz. Nézeteit Geikie*1 

is támogatta, ki Anglia karbonikus vulkáncsőveit vizsgálta meg és 
arra az eredményre jutott, hogy a vulkánkémények nagyrészénél 
kimutatható, hogy ezek a földkéreg semmilyen hasadékával nem 
állanak összeköttetésben. Legfeljebb az lehetséges, hogy a föld 
felszínétől kissebb-nagyob távolságra lehetnek a belsőben hasadékok 
melyeken át a magma a magasabb régiókba emelkedett. StiibelHH 

is támogatta azt a véleményt s a vulkánoknak az eleve létező hasa-
dékoktól való függetlenségét hangoztatta. 

Az ellenzék e tanokkal szemben azonban nem hallgatott. 
Félix és Lenk™ a mexikói vulkánokon végzett tanulmányaik 
alapján kimondották, hogy a legintenzívusabb vulkáni tevékenység 
rendesen ott ment végbe, hol hasadék rendszerek találkoztak. 
Bergeat90 kiemeli azt, hogy a hasadék-teoria egy ellenese sem 
tagadta eddig a vulkánok tömeges előfordulását oly helyeken, ahol 
a föld tektonikai hasadásoktól van átszelve. Helytelennek találja 
azt, hogy sík felületű felszíni ismereteinkből vonunk következtetést 
a mélységekre, mert gyakran ezer méter magasságkülönbözetet 
okozó vetődéseket is teljesen elmos az erozio, úgy, hogy annak 
lételéről csak feltárás által szerezhetünk tudomást. Különben vulkáni 
hasadék alatt nem valami tátongó hasadékot kell értenünk, hanem 
a föld kérgét többé-kevésbbé egyenlő értelemben szétszakító tekto-
nikai vonalok egész seregét. Sajátságos, hogy a nagy vitákban alig 
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esett szó Istandról, ahol a vulkánok és a hasadékok szoros 
összefüggése egészen világos és kézenfekvő. Különösen a déli 
Island vulkánjai mutatnak erre érdekes példákat. Ezek majdnem 
valamennyien délnyugatról északkeletre vonuló hasadékokhoz vannak 
kötve és ezek a hasadékok nem nehezen megfigyelhetők, avagy 
épen csak elméletileg szerkesztettek, hanem kézenfekvőek, tátongó 
szakadékok, melyekkel gyakran egész földsávok lépcsőszerű sülye-
dése is jár. Ezekből a hasadékokból oly óriási lávatömeg ömlött 
ki sokszor békésen, anélkül, hogy krátereket emelt volna, mint azt 
alig találjuk másutt. Néha azonban a hasadék áthalad a hegye'1 

magán és azt több részre osztja. Erre a legszebb példa a Hekla; 
ez a hegy tíz mellékkráterével három tátongó hasadékra épült fel. 
Ez azonban ritkaság. Sokkal gyakrabban a hasadék mentén egy 
egész krátersor épült fel, melynek minden tagja különálló egyén-
ként szerepel. 

Már most hogy egyezzük össze ezen jelenséget az urachival es 
az afrikai Karru-ban tapasztaltakkal? Mert most már nem érvé-
nyes az az állítás, hogy nem tudjuk, hogy melyik képződmény, a 
hasadék, vagy a vulkán jött-e először létre ? Legjobb, ha a vitá-
ban felmerült szélsőségeket kerülve kimondjuk, hogy bár a magma 
maga is képes talán bizonyos előnyös körülmények közremüködté-
vel átütni a zavartalan földkérget, mégis előszeretettel oly helyeken 
építi fel vulkánjait, ahol már a hasadékok eleve megkönnyítették 
útját. Ezeket szem előtt tartva, előre meghatározhatjuk azon teóriák 
értékét, melyek a hasadékok létezését okvetlenül szükségeseknek 
mondják. 

Mathematikai alapon fejtette ki nézetét a föld kérgének ala-
kulásáról O. Fischer.01 Számításainak alapját a hő és a nyomásnak 
a föld belseje felé való növekedése képezi. Szerinte a föld alap-
jában véve szilárdnak tekinthető, csakhogy a nyomás folytán szi-
lárd központ és a kihűlés következtében szilárd kéreg között van 
még egy folyékony réteg. Ezen úszik a külső kéreg, mint vizén a 
jég, mivel a folyékony magma nagyobb fajsúlyú a szilárdnál. Hogy 
pedig a földre nézve átlagban talált fajsúllyal számítson, a követ-
kezőkép osztja föl: a kéreg 2'7, a magmaréteg 3, a szilárd mag 
pedig 7. A tengerjárást egy általa fölvett 80 km-nyi folyékony 
réteg, már a folyton szabaduló gázok miatt sem zavarhatná meg. 

Általában, kik úgy fogják föl a vulkánizmust, hogy annak 
anyaga a föld felszíne alatt mindenütt található folyékony állapot-
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ban, azoknak a folyékony mag lehetősége ellen szóló nyomós 
érvek miatt, azt egy rétegre kell szorítaniok, mely nem sokkal 
tehető vastagabbnak 50—80 km-nél. Fischer a folyékony rétegben 
konvekciós áramokat is tételez fel, melyek azáltal keletkeztek, hogy " 
az oceánok fenekét képező rétegrész sűrűbb s így nehezebb, mint 
a kontinentális, ennek folytán mélyebben nyomódik be a mag-
mába. A különböző sűrűség pedig különböző erősségű hülést fog 
okozni, ami miatt a tengerek alatt fölszálló, a szárazföld alatt 
pedig leszálló áram keletkezik. A két vertikális áramot egy hori-
zontális áram köti össze, melynek jelentős szerepe van. T. i. a 
tenger aljáról a szárazföld felé nyomuló áramok a szárazföld alsó 
kidudorodásaiba kapaszkodva azt tova nyomják, tolják a kontinens 
ama részével együtt. Eme összetolás következtében, továbbá annál 
fogva is, hogy az összeszorított részen a súlypont vándorol az 
erózió következtében és maga a rög is arra törekszik, hogy a 
súlypont után vándoroljon, mivel a szilárd kéreg nem igen nyújt-
ható, hasadások fognak keletkezni, melyeket a föld alatt a magma 
tölt ki, vagy pedig a felszínig érve, kitörések utjául szolgálnak. 

Fischer főkép a hasadékba nyomuló vízgőzt veszi tekintetbe 
a kitöréseknél, mert ez foglaltatik legnagyobb mennyiségben a 
gázok között a magmában s a nyomás csökkenése folytán kisza-
badulva a kitörések egy fő tényezője. 

Bármilyen zseniális és mathematikailag szépen fölépített is 
Fischer teóriája, mégis sok ellenvetéssel nem tud megküzdeni. 
Eltekintve a magmaáramlásról és ennek kapcsán a hegyképződés-
ről, melynek tárgyalása nem tartozik ide, Fischer a folyékony és 
szilárd réteg között egy többé-kevésbbé határozott határt tételez 
föl. Günther92 erre azt jegyzi meg, hogy: natura non facit saltum. 
Igen nehéz azt elképzelni, hogy a két rész között ne legyen át-
menet. Mert bármily módon keletkezett is a belső és a rajta úszó 
kéreg, a kettő között kénytelen vagyunk egy átmeneti réteget gon-
dolni, mely nyúlós, SZÍVÓS, félig megkeményedett izzó magmá-
ból állhat. Ez azonban a folyékony állapot helyéről kiinduló repe-
désképződést lehetetlenné teszi. Nehéz azt is ellenvetés nélkül el-
fogadni, hogy a kontinensek alatt a magmába nyomuló gyökerek 
volnának. Zöppritz03 véleménye szerint ezek a belsőben uralkodó 
nyomás következtében nem képződhetnek. Vagy pedig, ha meg-
volna a képződés lehetősége, a magma, mely ott Fischer szerint 
még áramol is, beolvasztotta volna. Az sem helyes, hogy a szilárd 
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láva — mint jég a vizén — úszna a folyékonyon. A Kilauea lávája 
ennek a föltevésnek szinleg igazat ad. Csakhogy a kísérletek épp 
az ellenkezőjét bizonyítják. 

Stiibel teóriájánál, melynél ez az észlelés képezi a lényeget, 
e kérdéssel bővebben fogok foglalkozni. 

Nem ritkán találkozunk oly véleményekkel, melyek az égi-
testeknek határozott befolyást tulajdonítanak a kitörések létrejövé-
sénél. Határozottan először Perrey'H állított fel erre való hipotézist, 
miután rendkívüli szorgalommal és sok fáradsággal a XVII. század 
közepétől körülbelül, az ő idejéig följegyzett 10.000 földrengésről szóló 
adatokat összegyűjtötte és azt igyekezett kimutatni, hogy a legtöbb 
földrengés és vulkánkitörés új- vagy telihold idejében következett be. 

A jelenség magyarázatául azt állítja, hogy miként a hold és 
a nap vonzása a föld felszínén tengerjárást úgy a belsőben, me-
lyet általában híganfolyónak képzel, magmajárást hoz létre. A föld 
vékony kérge a föld alatti dagálykor keletkező erős nyomásnak 
nem tud ellentállani és sok helyen szétszakad, miáltal vulkánikus 
kitörések keletkeznek. 

Ugyanezen alapon fejtette ki, de állítólag Perrey-tői teljesen 
függetlenül Fn/ó95 Rezső is nézetét. Az ő teóriája nem szigorúan 
tudományos fejtegetésben fekszik előttünk, hanem tetszetősen meg-
írt népszerű formában. Ez volt oka annak, hogy bár tudományos 
körökben nem nagy figyelemben részesítették, annál több hivet 
szerzett a laikusok között. 

Teóriájának fölállítására szerinte az a körülmény birta, hogy 
1868 február 7-én, midőn a hold igen közel állt a földhöz, a ten-
gerjárások erősbbödése mellett, sok helyről földrengést is jeleztek. 
Ezt az összeesést nem tulajdonithatja a véletlennek, hanem tekintve 
a föld folyékony belsejét, melyet előkelő tudósok véleményére 
hivatkozva elfogad, ez a földalatti magma épp úgy fog engedel-
meskedni a vonzásnak, mint a külső vízburok. Az ellenállás, amit 
ezzel szemben a szilárd kéreg okoz, eredményezi a vulkánosság 
és a földrengés tünetét. 

Fejtegetéseit 4 részre osztja: 1. A föld folyékony volt. 2. A 
szilárdulás lehűlés folytán következett be. 3 A földtömeg részben 
még ma is tüzes és folyékony. 4. A vulkánok mindenekelőtt a 
föld eme állapotának köszönik létüket. 

Hanem a föld esetleges szilárd állapota sem zárja ki szerinte 
teóriájának helyességét, föltéve, ha egyes helyeken a nyomás csök-
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kenése folytán a szilárd állapot megváltozhatik. Hanem azért mégis 
helyesebb szerinte az a felfogás, hogy a föld belseje folyékony és 
a magmajárás bizonyságául azt hozza föl, hogy a legtöbb vulkán 
az egyenlítő közelében van. 

Hogy pedig megelőzze azt az ellenvetést, hogy a kitörések 
nem esnek össze sokszor, sőt legtöbbször a tengerjárások idejével, 
a hold vonzását tehát csak kezdeményezőnek mondja. A láva általa 
a földalatti csatornákba emeltelik és robbanási folyamatok viszik 
tovább addig, míg a fölötte lévő dugaszt ki nem lökte. A nyo-
mástól megszabadult lávából ezután kiszabadulnak a gőzök és 
ezek okozzák a földrengéseket, melyek Falb szerint mindig a ki-
törés után következnek be. 

Midőn 1874-ben az Etna fokozottabb működés jeleit adta, 
Falb teóriája alapján a kitörést augusztus 29-ére jósolta. Ez be is 
következett, csakhogy 27-én. Ez nem szól épp a föltevés mellett, 
mert tekintve a láva számára már meglevő utat, a kitörésnek már 
27-ike előtt is be kellett volna következnie. 

De ha a föld szerkezete tényleg olyan volna, hogy ott árapály 
jelenség keletkezhetne, akkor percekre is előre megállapítható 
oszcilálodásokat kéne észrevennünk a föld kérgén, amiről eddig 
nincs tudomásunk. A külső kéreg is valószínűleg nem volna képes 
a belső nyomásnak engedni merevsége folytán, hanem a délkörök 
irányában számos repedésnek kéne keletkeznie, melyek dagálykor 
tátongnának, apálykor pedig ismét becsukódnának.90 Különösen az 
egyenlítő vidékén nagy kéregmozgásokat kéne tapasztalnunk, fő-
ként dagály konstellációk alkalmával. 

Hogy pedig a belső mozgás a csatornákba nyomná a lávát 
még akkor is, midőn a kéreg oly szilárd, hogy nem enged a belső 
árnak, vagy pedig akkor, midőn a nyomás csökkenés folytán a 
különben szilárd belsőben lávatavak képződtek, az nem áll. Mert 
már a föld felszínén sem tapasztalhatunk árhullámot tavakban, 
hát még a föld belsejében, ahol a vonzás is még ellent működik. 
A legszebb árkonstelláció sem volna ily esetben képes a lávát 
még csak egynéhány centiméterrel is emelni, hátmég az Etna, vagy 
Hekla egy kitörését előidézni. 

Legkétségesebb azonban azon csatornák és üregek létezése, 
melyeket Falb létezőknek mond. Már nemis oly óriási mélységben, 
hol a folyókony belső felső határát kell keresnünk, hanem már jóval 
csekélyebb mélységben az ott uralkodó hő és nyomás oly plasz-
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tikussá teszi a közeteket, hogy ott minden esetleg keletkező 
üreg bezárulna és semmi esetre sem maradna meg hosszabb ideig. 

Minden ily hipoteris ellen szól még a Kilauea lávatava. Ha 
igaz volna az amit Fcilb mond, akkor lehetetlen hogy ott szabályos 
szintváltozásokat ne lehessen észlelni. Pedig hiába figyeljük meg, 
nincs oly jelenség, mely a belső ár elfogadására támaszt nyújtana. 

Semmola07 1895-től 1897-ig megvizsgálta a Vezúv tevékeny-
ségét és a hold állását. Kutatásainak eredménye az, hogy a hold-
nak ezen két évben semmi észrevehető befolyása nem volt a 
kitörésekre. Hasonló megfigyeléseket tett Ricco98 is a Strombolin. 

A földnek különösen mágnességi tüneteiben és légköri jelen-
ségeiben, tudományunk mai állása szerint, a nap foltjainak befolyása 
mutatkozik, mennyiben azok ott bizonyos, föllépésükkel megegyező 
időszerűséget okoznak. így azután akadtak tudósok, kik arra a 
gondolatra jutottak, hogy a vulkáni kitörések és a napfoltok föl-
lépése közt is lehetne összefüggés. Zenger09 a kettő között vélt is 
egybehangzást találni és a héliofotografiát gondolta alkalmas eszköz-
nek arra, hogy kitöréseket előre jelezhessünk. Csakhogy a tudósok 
véleménye lassan kétfelé oszlott; voltak kik számításaik eredmé-
nyében arra jutottak, hogy a kitörések a napfoltok minimumával 
és olyanok, kiknél a maximummal esett össze. Az előbbi táborba 
O'Reilly,100 Jensen101 és Deichmiiller102 tartoznak. Már az a körül-
mény, hogy hol a maximumot, hol a minimumot mondják a kitö-
rések idejéül, mutatja mennyire bizonytalan és kevéssé indokolt 
még föltevésük. 

Marchi103 és Kluge104 táblázatot állítottak össze, melyben a 
napfoltok és a kitörések közti összefüggést igyekeznek kimutatni, 
melyet újabban Köppen106 közölt. 

Táblázatunkban az a rovatban a kitöréseket fejezték ki szá-
mokban, a b rovatban pedig Kluge három évből nyert középszá-
mot, Marchi pedig három év összegét hozza, hogy így a kisebb 
ingadozásokat kiküszöböljék. Az ábrában pedig (1. ábra) az első 
görbe a napfoltokat jelzi, a második Kluge, a harmadik szakadozott 
vonal pedig Marchi hároméves számait mutatja aképen, hogy a 
napfoltok számára a nullapont a felső vonalban, a kitörések szá-
mára pedig az alsó vonalban van. 

Legújabban Moreux100 szólt e feltevés mellett. Szerinte a nap 
a földet mint valami leideni palackot, metölti elektromossággal s ez, 
továbbá az a körülmény, hogy a nap fűtése szerinte hol gyorsabbá, 
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hol pedig lassúbbá teszi a föld összehúzódását, okozza a kitöré-
seket. Állításait szintén táblázattal bizonyította. (2. ábra.) Nehéz 
ezen táblázatok és jegyzékek helyességét elfogadni. Mert különösen 
igen nehéz meghatározni azt, hogy mikor kezdődött a kitörés és 
hogy mit értenek kitörés alatt. Egészen máskép alakul a kép, ha 
tisztára azt nevezzük kitörésnek, ha láva ömlés történik, vagy ha a 

vulkán nyugtalankodásait is tekintetbe vesszük. Másrészt még eddig 
nincs határozott tudásunk arról, hogy egy évben hány vulkán es 
hogyan működik. A vulkánok földrajzi helyzetének is egy kissé 
másnak kellene lenni, mert akkor főként az egyenlítő táján kéne 
a vulkánoknak eloszlani. A Nap befolyását a földi geologiai esemé-
nyekre hangoztatták még Dierckx és Saintignon,107 továbbá Treubert.1ÍW 

Bővebben kell foglalkoznunk azzal a teóriával, mely Stiibel 
Alfonzot vallja mesterének. Egész életét a vulkánok tanulmányozá-
sával töltve,109 különösen a délamerikaiakon végzett kutatásai révén 
szerezte azt a meggyőződést, mely tanításának alapja lett. Bízvást 
mondhatjuk, hogy a vulkánizmus irodalmában alig van alaposabb 
és jobban átgondolt teória, mint Stiibelé. Zseniális felépítése miatt 
egyike volt a legelterjedtebbeknek s bár idővel számos súlyos érv 
szól ellene, még most is sok hive van. Általában az ő fellépése a 
vulkánologiai kutatásban egy új korszak kezdetét jelenti, melyben 
a vegytannak és fizikának is nem csekély szerep jut. 

Mestere és tanítója Naumann volt, kinek befolyása sokszor 
mutatkozik müvében. Naumann110 szerint a vulkánikus tünet a föld 
megmerevedésének egy mellékjelensége. A folyékuny földmagot egy 
szilárd réteg fogja körül, mely meleg és alig nyújtható, ami folytán 
a kihűlés alkalmával térfogatát nagyobbító magmával szemben 
ellentálást gyakorol, mig széjjel nem szakad és a repedéseken 
kiömölve vulkánokat nem képez. 
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Már ő is kikelt azon vélemény ellen, hogy a vulkánhegy 
nagyságáról a tűzhely mélységére következtetéseket lehessen vonni. 
A hegy tisztára csak topográfiái jele azon kéménynek, mely a bel-
sőbe vezet. 

A kitöréseknél nagy szerepe van még Naumann szerint a 
tengervíznek is, mely a kitörési csatornákba préselt lávával érint-
kezve ott a robbanások, morajok és rengések okozója, sőt vegyülve 
a lávával, azt mintegy fölhabzással segíti a kitörésben. A vulká-
nok célja általában a föld kérgének megszilárdítása és állandósá-
gának biztosítása.111 

Hasonló nyomon jár Stiibel is. 
Főteoriájának alapját három feltevés képezi: 1. a páncélkéreg 

(Panzerdecke); 2. a vulkánikus erők székhelye kéregbeli magma-
fészekben van ; 3. a kitörés oka magában a magmában foglaltatik.112 

A páncélkéregre nézve s egyszersmind egész teóriájának kiin-
duló pontja a Kant és Laplace-ról elnevezett tan a világ kelet-
kezéséről. Mint e feltevés feltétlen híve azzal a kéréssel foglalkozik 
legelőször, hogy a mai vulkánizmus tünetei összefüggnek-e még a 
föld kialakulási folyamataival. A kitörési termékek mennyiségéből, 
a földrengések — melyeket legnagyobbára vulkánikusoknak tart — 
majd kisebb, majd nagyobb mélységekben való fekvéséből, továbbbá 
a geográfiai eloszlásból következtetve, arra az eredményre jut, hogy 
a vulkánok már nincsenek összeköttetésben a központi tüzes mag-
mával, hanem a kéreg helyi tünetei. És mig már előtte számos 
geológus a kéregbeli tűzhelyek lehetőségét hangoztatta, ő egyene-
sen azok szükségességét kísérli bebizonyítani. 

A főtámpontot erre a vulkánikus hegyek természetében látja. 
Keletkezésre nézve kétfélét különböztetünk meg: monogén és poligén 
vulkánhegyet. Az előbbit, mely csak egy kitörésnek köszöni létet, 
Stiibel szerint sokkal könnyebben emeli az erő, mintha egy már 
meglevő vulkánt újra működésbe hozna. Minthogy pedig sokszor 
kis területen nagyszámú vulkán található, a vulkánok természetét 
öt pontban magyarázza meg: 

1. A tűzhelynek csekély mélységben kell feküdnie; 2. a ki-
törés tulajdonképeni célja a láva kiöntése; 3. minden hegy kelet-
kezésénél a magmának egy határozott mennyisége szerepel; 4. a 
tűzhely kimerülhet; 5. az összes hegyeket113 alkotó anyag való-
színűleg egy és ugyanazon tűzhelyből származott és a főok folytán 
valószínűleg egy és ugyanazon időben keletkezett is.114 



48 

Stiibel számos példával támogatja ezen állításait és végre 
arra a következtetésre jut, hogy a vulkánikus erő nem egyébb, 
mint egy minden oldalról erősen elzárt, folyékonyan izzó tömeg 
tágulási folyamatának következménye, még pedig úgy, hogy a 
kihűlés alatt a magma térfogata majdnem egyszerre megnagyobbo-
dik. Például a Malpais Hornito-jait hozza föl, melyek a kifolyt láva 
kihűlése folytán keletkeztek s kimondja, hogy így a magma maga 
a vulkánikus erő hordozója. 

Hogyan kerül a magma ebbe a jól elzárt és nem igen mély 
fészekbe? Az e kérdésre való feleletben támaszkodik Stiibel leg-
erősebben a Kant-Laplace teóriára, midőn a föld keletkezése 
után a kéreg alakulását magyarázza. Abból indul ki, hogy a föld 
egy tüzesen folyékony tömeg volt, mely a felszinről befelé foko-
zatosan hült ki. így képződött lassan az első kéreg. Ez eleinte 
még igen gyenge és nem képes a belső térfogatváltozásoknak és 
gázömléseknek kellő ellentállást nyújtani. A magma sok helyen 
áttör rajta, majd megszilárdulva erősebbé teszi a kérget. Ezt a 
folyamotot, ha a kiinduló pontot elfogadjuk, igen könnyen el lehet 
képzelni és azt is elfogadni, hogy a föld elsődleges kérgének alig 
maradt pontja, melyen a magma egyszer, sőt valószínűleg többször 
is, át nem tört és ott megkeményedve nem emelte volna a kéreg 
szilárdságát. Ezt a folyamatot Stübel páncélozásnak mondja. Midőn 
így folytonos kitörések által egy kb. 20 km.-nyi páncélréteg kép-
ződött, akkor ebben a rétegben szintén voltak egyes még olvadt 
lávát tartalmazó helyek, melyek úgy képződtek, hogy az óriási 
mennyiségű kivetett láva igen lassan hült ki, még pedig a felszín-
től kezdve. így számos, — amint Stübel mondja: periphericus — 
tűzhely keletkezett, melyek a föld belsejéből származó kitörések 
mellett önmaguk is működésbe léphetnek s valószínűleg kezdet-
ben a föld belsejével csatornákkal voltak összekötve. Ezek II. rendű 
tűzhelyek, amelyekből azonban ismét III. és IV. rendűek is kelet-
kezhettek. 

A páncélozás folyamatával arányosan nőtt azonban e réteg 
ellentállása a belső erőkkel szemben. A folytonos kitörések által, 
melyek most már úgy a belsőből, mint a kéregből származnak 
utóbbinak vastagsága eléri a 40—50 km.-t. Ekkor érkezik el a 
katasztrófa ideje. Mert a kihűléssel arányban nőtt a kéreg vastag-
sága és ellentállása is, mely által a magma kiterjedése meg volt 
gátolva. De a vulkánikus erő szintén nőtt a kihűlés folytán. El 
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kellett végre érkeznie azon időpontnak, melyben utóbbi elérte 
maximumát, mely azután széttépve a kérget, a régieknél sokkal 
hatalmasabb kitörések — a katasztrófák egész sorát okozta. Ezen-
túl a vulkánikus erő hanyatlik. A nagymennyiségű kivetett láva a 
kihűlés után csak még szilárdabbá tette a kérget, úgy, hogy most 
már a föld belsejéből nem törhet elő a magma, hanem csak a 
kéregben levő, nem igen mély fészkekből. Ekkor következett be a 
mai állapot. A vulkánikus erő egyeduralma megszűnt és a kéreg-
beli tűzhelyek nincsenek már összeköttetésben a belsővel. A réteg 
vastagsága kb. 2000 km, Az eruptiók eredménye is már csak 
ritkán egy monogén vulkán, míg előbb ép ez a tipus volt az 
uralkodó. 

Ez röviden Stübel zseniális teóriája, nézzük már most, 
mennyire állja meg a helyét. 

P. Grosser szerint a teória alapja a Kant-Laplace teóriája. 
Tehát egy majdnem dogmává vált, de ujabb időben mégis igen 
gyenge lábon álló teória. Igen sok, mondhatni a vulkánizmus 
magyarázatainak legnagyobb része ebből indul ki. A kérdés csak 
uz most, hogy mennyiben jogosult ez a föltevés mint kiinduló 
Pont. Az elnevezés, mellyel közönségesen ezt a világ keletkezésé-
ről szóló teóriát illetjük, e szempontból helytelen. Erre már igen 
sokan mutattak rá és a tüzes ködfolt kizárólag Laplace tulajdona, 
mert Kant alig volt plutonista. Hogy a csillagászatban mennyire 
állja meg a helyét, azt nem vagyok hivatva tárgyalni. Tény azon-
ban az, hogy az utóbbi időkben nem egy oly csillagászati föl-
fedezést tettek, mely merő ellentétben áll vele. A geologiában való 
alkalmazása azonban csak kevéssé jogosult. Igaz, hogy igen kecseg-
tető. Oly világosan és majdnem kézzelfoghatóan állítja elibénk a 
föld ama részének alkatát, amelyről eddig csak a nehézségmérések 
által szerezhettünk igen hiányos fölvilágosítást, hogy nehéz a kísér-
tésnek ellentállani. Innét jött azután az, hogy a föld folyékony 
belsejét már nem is hipotézisnek, hanem szinte való ténynek vet-
ték, mellyel minden vulkánikus magyarázatnak számolnia kell. 

De semmi jogunk sincs ebből azt követelni, hogy most az 
egész tünet lényegét egy teóriától tegyük függővé és erőszakosan 
követeljük annak összefüggését azzal a meleggel, mely még a 
bolygónk ősi állapotából maradt vissza. Mindenütt — mondja 
Ratzel — ahol az energia meleg alakjában kőzeteket olvaszt és 
túlhevített gázok feszítő erejével szétszakítja a kérget, ott vulká-
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nizmus működik. A vulkánikus meleg forrást keresni, ez egy egy-
magában álló külön feladat. Már most tekintsük a föld kérgének 
alakulását. Elfogadva azt, hogy a föld eredetileg egy folyékony 
izzó és forgó tömegből képződött lehűlés által, vizsgáljuk azt, 
hogy mennyire olyatén a kéreg képződése, amint azt Stübel föl-
tételezi. 

Tulajdonkép két kérget kell itt megkülönböztetnünk: magát 
a páncélkérget és a fölötte lévőt, mely magában tartalmazza a 
magmafészkeket. Határozott adatunk, mely ezt a feltevést támo-
gatná, nincs. A legrégibb alakulat, melyet ismerünk, az az archai-
cum. De nem valószínű, hogy ez lenne a kihűlési eredeti kéreg, 
mert sok helyt igen zavart fekvésű. A még keletkezőben lévő folyé-
kony földnél valószínűleg a felszínen voltak a legnagyobb hábor-
gások, akárcsak a napnál és ha akkor a kihűlés folytán képződött 
is lassan kéreg, azt a kitörések újra és újra szétszakították és 
elárasztották, sőt részben talán újra be is olvadt a magmába. így 
az idő folyamán egy szívós, de nem merev kéreg képződött, mely 
megfelelt az anyagoknak kihűléskor tanúsított viselkedésével. 
Sokkal valószínűbb ez, mint ama merev kéreg keletkezése, melyre 
Stübel-nek szüksége van, hogy a katasztrófa korszakát és a kéreg-
beli magmafészkek keletkezését magyarázhassa. Különben is kér-
déses, hogy a páncélkéreg megmarad-e, ha az alatta eredetileg 
meglevő és a kitörések óriási mennyisége folytán föléje került 
szintén az olvadáspontot túlhaladó hőmérsék közrefogja. 

Stübel teóriájának egy másik jellegzetes tulajdonsága az, hogy 
a láva származási helyét a felszínhez aránylag közel levő fész-
kekbe teszi. A központi és kéregbeli tűzhely kérdése egyike a vul-
kánizmus legvitásabbjainak. Egyes vulkánoknak különböző időben 
való működése nem elegendő ok arra, hogy egyes régióknak külön 
magmamedencét tételezzünk fel. Mert hisz az egyes csoportok krá-
terei, melyek talán egyes részeikben sok rokontulajdonságot mutat-
nak, még sem működnek egyidőben, sőt egy vulkánon mellék-
kráter is támadhat, anélkül, hogy a főkráter csak lényeges nyug-
talanságot is áruljon el. Elhelyezés szerint a földön vulkánöveket 
különböztetünk meg. Pedig a lehűlés a kérget mindenütt egyenlő 
módon keletkeztette s így a kéregben a magmafészkeknek is ren-
detlenül bár, de mindenütt el kell terjedve lenni. 

A pacifikus tűzhányókor ennek ellenkezőjét bizonyítja, úgy 
hogy maga Stübel is kénytelen volt segédföltevéshez folyamodni, 
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t. i. hogy a ráncolódás hozta volna mai helyzetükbe a magma-
fészkeket. Kérdés azonban, hogy e kéregmozgások hatnak-e oly 
mélyre, hogy ezen különböző fekvésű, mélységű és kiterjedésű 
fészkeket ily szép rendbe sorozni képesek. A rend határozott sza-
bályszerűséget mutat, mely nemcsak a pacifikus régiónál, hanem 
az egyenlítő körüli övnél is tapasztalható. Nem lehet azt tagad-
nunk, hogy a vulkánizmus szorosan függ össze azon tektonikus 
folyamatokkal, melyek a föld hegységeit és medencéit eredményez-
ték. Feltűnő az egyes korok élénk vulkánikus élete, mely hosszú 
nyugalmi időszakokkal váltakozik. Ezek is összefüggnek a ráncoló-
dási korszakokkal. De hogy előttük vagy utánuk következtek-e be, 
arról nincs biztos tudomásunk. Nehezen egyeztethető össze mindez 
a helyi magmafészek föltevésével. Mert e kihűlés folytán érthető 
ugyan a mezozoi era nyugalma, de semmikép az utána következő 
feléledés s nehezen hihető, hogy a tűzhelyek annyi időn át fen-
maradtak volna. 

Amit a geográfiai eloszlás nagyban, ugyanezt bizonyítják 
kicsinyben az egyes vulkáncsoportok Nem egy vulkán szinte 
kihívó nemtörődömséget mutat úgy kitörésének idejére, jellegére 
és termékeire nézve a tőle némelykor alig pár kilométernyire levő 
társával szemben. Hogy pedig a termékek különbözősége miatt 
sem kell külön magmafészkeket föltételeznünk, arról volt már szó. 
Stiibelteóriájának lényege azonban a magma automatikus kinyomulása. 
A megszilárdult láva viselkedését a híggal szemben meglehetősen 
homály borítja. Hogy a Kilauea lávataván megkeményedett részek 
úsznak, annak oka az is lehet, hogy e részek domború alapot, 
mintegy csónakot alkottak önmaguknak és ennek folytán úsznak. 

Igen értékesek Barus115 kísérletei a diabasszal. Ö azt találta, 
hogy növekvő nyomással az olvadási hőfok is növekszik s hogy a 
szilikátok a kihűlésnél összehúzódnak. Ha a kristályosodás igen 
magas nyomás mellett történik, akkor ezen nyomás csökkentésé-
vel a kristályok ismét folyékonyakká lesznek. 

Ugyanerre az eredményre jut Dölter is. 
A Kilaueán tapasztalható példával szemben felhozza azt, hogy 

az legföljebb a láva likacsos alkata mellett bizonyít. Nagy szere-
pet játszhat ott még a láva gázkibocsátása, továbbá az esetleges 
fel- és alászálló áramok.110 

Hibás eredményekre vezethetnek azok az anyagok is, melyek-
nél a szilárd és cseppfolyós állapot közt igen nagy a különbség. 
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Ezt elkerülendő, oly szilikátokat használt, melyeknek olvadási 
hőfoka magasabb volt az alapul szolgáló olvadt szilikáténál és így 
annak hőfokára fölhevíthető volt, anélkül, hogy halmazállapota 
megváltozott volna. A kísérletek egész során arra a tapasztalatra 
jutott, hogy a folyékony lávának legkisebb a fajsúlya, legnagyobb 
pedig a kristályosé. Tamman117 is lényegben egyetért Dölterrel. 
A vasra nézve meghatározta, hogy a növekvő nyomással az olvadási 
hőfok is növekszik, de csak egy bizonyos pontig és a maximum után, 
dacára a növekvő nyomásnak, ismét alább száll. E megfigyelésből 
kiindulva, egy égitest kialakulásáról igyekszik képet adni. Követ-
keztetései azonban egy nagy hibában szenvednek, t i. a földre 
nem alkalmazhatók, mert ötvény máskép fog viselkedni, mint a 
tiszta fém és valószinü, hogy ha fém is a föld belseje, az mint a 
meteoritek, ötvény. Számításon kivül hagyja még Tamman a szili-
kátokat is. 

Sttibel teóriájának utóbb tárgyalt része tehát nem szerencsés. 
Nehéz volna a magma kiterjedéséből puszta aexploziós kitöréseket 
is megmagyarázni, továbbá azon egyenesszárú áttöréseket, melye-
ket az Eifelben és Angliában találhatunk. 

Mindezek mellett Stübel érdemei, bár teóriájában a vulká-
nizmus egyeduralkodóvá lett is, a többi tudós kutatásait tekinteten 
kivül hagyta, elvitathatatlanok, mert ujabb kutatásokra serkentve, 
nagy lépéssel vitték előbbre tudásukat. 
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IV. 

Vegyi és fizikai teóriák. 

Mig egyesek helyes nyomon járva felismerték azt, hogy a 
vulkánizmus a föld életének egy tünete, hogy az egész szerve-
zettel szorosan összefügg s mintegy daganatjai a vénedő testnek, 
addig mások kevésbbé belemélyedve a tünemény természetébe, azt 
egyszerű vegyi folyamatokra vezették vissza és nem gondoltak 
arra, hogy a föld belsejében magma lehet. 

Lister118 volt az első, aki kiindulva abból, hogy a vulkánok 
közelében sok kén található, azt állította, hogy a tűzhányók oka a 
kénes föld égése, mely magától gyulád meg. Kísérlettel bizonyított 
utána hasonló dolgot Lemery,119 aki kén és vaspor egyenlő súlyú 
keverékét ásta nedves földbe, ahol azután a vegyi bomlás folytán 
valóságos kis vulkán keletkezett. Ez a magyarázat épp úgy, mint 
az előbbi, nem volt hosszú életű. Igen hamar jöttek rá arra, hogy 
túlságos ritka a tiszta vas előfordulása, semhogy a kénnel egye-
temben oly óriási hegyeket emelhetne s szintoly nehezen tudták a 
kitörések időszakosságát és megujulását megmagyarázni. Szintúgy 
nem áll a teória akkor sem, ha a szükséges víz és levegő bőséges 
hozzájárulása nem lehetséges. De Ja Metherieno& állítólagos kísér-
letekre hivatkozva, utóbbi ellenvetést azzal a kijelentéssel igye-
kezett legyőzni, hogy ezen égések a levegő hozzájárulása nélkül ís 
történhetnek. 

Ezen magyarázatok csakhamar feledésbe mentek. Újabb, némi-
képen hasonló teóriára a kálum és nátrium felfedezése adott okot. 
Davy Humphry120 azon rohamos oxidációs folyamatot vette alapul, 
mely a kaliumnak vízzel való érintkezésekor tapasztalható. Szerinte 
ezen fémek alkották volna túlnyomóan a föld belsejét s ha a ten-
gervíz a föld már oxidált rétegén a levegővel együtt áthatolt akkor 
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azon a helyen, hol ily fémre talál, vulkán fog képződni. Ugyan-
ezen elveket vallotta Daubeny \s, de nem tartott egy emberöltőig, 
midőn kitűnt, hogy a kálum és nátrium tiszta állapotban nem for-
dul elő és a szerző maga vonta vissza állításait. 

Gay Lussac121 ügy okoskodott, hogy ha kén és vas, továbbá 
nátrium vagy mész oxidációja okozná a kitörést, akkor a kitörésből 
eredményezett gázoknak egészen más összetételüeknek kellene 
lenni. Mivelhogy neki egy alkalommal sikerült nagymennyiségű 
sósavat megfigyelni a Vezúv gőzében és mivel műhelyében kísér-
letezés közben feltűnt neki az a nagy hőemelkedés, mely akkor jő 
létre, ha vasperchlorür és víz hatnak egymásra, ez mind arra a 
gondolatra vezette, hogy ha a föld belsejében az alumínium és a 
szilícium, chlörürök alakjában volnának jelen, akkor a beszűrődő 
víz könnyen hathatna ezen anyagokra, miáltal a nagy hő, mely a 
vulkánokban észlelhető, könnyen meg volna magyarázható. Gay 
Lussac azonban még maga belátta tévedését. A kibocsátott sósav-
gázok mennyisége cseppet sem felel meg a tünemény nagyságának. 
Szintúgy nagyon nehéz volna azt megmagyarázni, hogy mikép ra-
kódik el a földkéregben egy oly nagyon illó test, mint a szilícium 
chlorür. Ha pedig egy kitörés létrehozására szükséges mennyiségét 
nézzük, akkor alig lesz valószínű, hogy oly óriási tömegben for-
dulna elő a föld kérgében, amiről eddig csak nyomokat találtak. 

Gay Lussac-hoz hasonlóan a föld belső melegét és a vulká-
nok keletkezését D'Aubuisson is különösebb kifejtés nélkül vegyi 
bomlásokra vezette vissza. Przystanowsky122 szerint a kénnek Clarké 
ismét a durranógáznak tulajdonított főszerepet. Volger is a kőzetek 
helyi bomlásáról következtet és a vulkánokat a föld bőrének óriási 
kiütéseinek mondja. Újabban pedig Königí2S Lemme124 Rossel12"0 

vallanak hasonló nézeteket. Míg a chemia rejtett erőinek fölisme-
rése oly látható befolyást gyakorolt a vulkánikus nézetekre, addig 
egy másik vele rokon, tudomány sem fejlődött anélkül, hogy 
bélyegét szintén rá ne üsse ezen jelenség magyarázataira. Amint 
az elektromosság külömböző hatásait felismerték, az mindinkább 
felkeltette a tudós világ érdeklődését. És nemsokára itt is talál-
kozunk oly emberekkel, kik minden kritika nélkül erre vezetik 
vissza a vulkánizmus lényét. 

Már Beccaria-nak120 föltűntek a kitöréseket követő viharok 
és villámok, de ő még nem tulajdonított nekik főszerepet. Leg-
először Hamiltonnak127 az itáliai vulkánokról írt klasszikus müvében 
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találunk rendszeres kísérletet arra, hogy e jelenséget az elektro-
mossággal magyarázza. Kora még igen tökéletlen tudása minden 
alaposabb kísérletet lehetetlenné tett. Nagyot lendített ezen teoriákon 
a föld mágneses voltának és az elektromágnességnek megismerése. 
Ampere128 mondta ki először azt a feltevést, hogy azok talán a 
vulkánizmusban is szerepet játszhatnak. 

Lyell ki mint geologus oly kiválót alkotott, a föld belsejének 
melegéről és az azzal kapcsolatos tüneményekről nem nyújt érthető 
magyarázatot. 

A föld ősállapotából fönmaradt melegnek nem híve, hanem 
azokat, mint mondja,129 inkább chemiai átváltozásoknak tulajdonít-
hatjuk, melyek a föld kérgében állandóan végbe mennek. Mert a 
vegyi átalakulások általános eredménye a hő és elektromosság 
fejlődése, mely utóbbi ismét újabb vegyifolyamatokra adhat okot. 
Különben elektromos áramok, akár csak a voltaoszlop, lassú szét-
bontó erővel bírnak és így a vegyi bomlásoknak és egyszersmind 
a vulkánikus tünetek állandó tényezői lehetnek. 

Tekintve Lyell korának tökéletlen ismereteit, könnyen meg-
megmagyarázhatjuk az e téren táplált hamis nézetek okát. De 
bármennyire haladt is azóta magáról az elektromosságról való 
ismeretünk a földmágnességről aránylag nem tudunk sokkal 
többet. Talán ez az oka annak is, hogy napjainkban sem ritkák 
az elektrovulkánikus teóriák. Példát nyújtanak ezek általában sok 
modern hipotézis keletkezésének módjára. Egy-egy felkapott idea, 
egy magában véve lényegtelen, sőt néha a tárggyal magával leg-
kisebb összefüggésben sem álló tünet, alapul szolgál arra, 
hogy a legönkényesebb csoportosítással, a komoly tudományos 
kutatás eredményeinek kizárásával, vagy épen elferdítésével új 
teóriákat állítsanak fel. Ezekre kiterjeszkedni felesleges. Csak azokat 
említem fel, melyek állításaik merészségével és tetszetős formájával 
az érdemeltnél nagyobb számú híveket szereztek. 

A földmágnesség és a vulkánizmus közötti összefüggést leg-
először két portugál tudós : Laroque és Vallapegas kutattak nagyobb 
tudományos aparátussal Dél-Amerikában.130 Sikerült is nékik a 
geomikrofonnal állítólag oly jelenségeket — claquements et bruits — 
találni, melyek biztos adatokat szolgáltatnak a vulkánikus tűzhely 
mélységére és közelségére, sőt módot nyújanak arra is, hogy a 
kitörések intenzitását és idejét előre meg lehessen jósolni. Mivel 
ugyanekkor a földmágnesség is zavarokat mutatott, úgy ezek és a 
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földalatti zaj között összefüggést kerestek és arra az eredményre 
jutottak, hogy ezeknek egy az oka. 

Bár a két tudós a teória bővebb kifejtését is igérte, szavukat, 
tudomásom szerint nem váltották be. Mulasztásukat pótolta Taquin,n1 

ki midőn a Mont Pelée tüzes leheletével egy virágzó várost pusz-
tított el ezernyi emberélettel és az egész világ figyelme a vulkánok 
titka felé fordult, annak magyarázatára új elektromos teóriát állított 
fel. Szerinte a föld belsejében, külömböző mélységben villamos 
áramok kerindenek. Ezek feszültsége és iránya váltakozó, még pedig 
a hegyek elrendezése szerint, mert ezek játszák a vezetők szerepét, 
továbbá az oldalak elrendezése, a talaj minéműsége, magasság, 
szélesség stb. szerint. Ha most azt tesszük fel, hogy eddig — 
Taquin előtt is — ismeretlen okból az elektromos áram rendkívüli 
feszültségre tesz szert és útjában akadályba ütközik, akkor ennek 
következménye elektromos kitörés lesz. Ez azután a tünemények 
egész láncolatát vonja maga után. A föld mélyében egyes üregek-
ben összegyűjtött vizet az áram szétbontja durranógázzá, melyet a 
következő szikra ismét vízzé változtat. A folytonos robbanásokkal 
erős hőfejlődés jár, a víz egyrésze gőzzé lesz, mely a szétzúzott 
kőzetdarabokkal — hamuval — a kitörés első fázisát képezi. Idővel 
az ásványok is megolvadnak s láva lesz belőlük, — ez a második 
fázis. Mig azután az elektromos ingadozások még egynéhány vo-
naglást okoznak, a kitörés befejeződött. 

Teljesen Taquin nyomán jár, sőt valószínűleg tőle vett át sok 
ideát a legújabb ilyfajta teória szerzője: Hoffmann.132 Ezen tudós 
szerint szintén áramok keringenek a föld belsejében, melyek ere-
detüket részint azon elemekből veszik, melyeket a talajvíz és az 
érc- és széntelepek alkotnak. Ezen elemek szerinte óriási (!) áramot 
képesek kelteni. Ezekhez járulnak a termoelektromos áramok, melyek 
azáltal keletkeznek, hogy a nap az egyenlítő táján igen felmelegíti 
a földet. A napnak különben, mint Taquin is állította, nagy befo-
lyással van a föld elektromosságára annyiban is, hogy a föld az ő 
mágneses mezejében forogva, mint valami dinamógép magva sze-
repel. Tehát így is keletkeznek, elektromos áramok melyek erőssége 
a föld forgásától és a naptól való távolságától függ. Ezen áramok 
tehát szintén mint már Taquin is állította, szétbontják a vizet, meg-
olvasztják a kőzeteket és vulkánokat szülnek. 

Ezen teóriákat részletesen méltatni nem szükséges. Légből 
kapott voltuk mellett, a vulkánizmus és a földmágnesség lényegéről 
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nyert eddigi tapasztalatainkai, továbbá a fizika törvényeivel is hom-
lokegyenest ellenkeznek. 

Ezen föltevések mellé jött a legújabb korban még egy vegyi 
hipotézis, mely bővebb tárgyalást igényel. 

Midőn Curie-ék és Bémont 1899-ben fölfedezték a rádiumot, 
mindenki a tudományokban, különösen a vegytanban bekövetke-
zendő forradalomra, az eddig megdönthetetleneknek hitt elvek 
teljes fölforgatására gondolt. Ez azonban még eddig nem követ-
kezett be. Az első teoretikai következtetések nem igen állták meg 
helyüket s még igen sok tudós fáradságos munkájába fog kerülni, 
míg teljesen tisztában leszünk a rádium minden szerepével és 
tulajdonságával. 

A geologiát a rádium hőfejlesztő képessége érdekelte leg-
inkább. Ezt tekintetbe véve, az ember szinte önkénytelenül jut 
arra a gondolatra, hogy ha a föld anyagában rádium foglaltatik, 
akkor ez erejével esetleg pótolhatja a melegveszteséget, melyet a 
kisugárzás okoz, sőt talán maga is forrása lehet a föld belső me-
legének. Ennek a föltevésnek volt a hive Liebenow,133 aki szerint 
a föld belsejének melegvesztesége minden másodpercben 1010 

kilogramm kalória. Ha most egy gr. rádium egy órában 226 gramm-
kaloriát képes fejleszteni, akkor kb. 2'1014 gr. rádiumra volna 
szükségünk, hogy a melegveszteséget pótoljuk. Vagyis, ha ezt a 
mennyiséget egyenletesen elosztjuk, akkor lm3 földre Vsooo mgr. 
jutna; ha pedig csak a felszínt vesszük tekintetbe és erre osztjuk 
szét a fönt kapott mennyiséget, akkor 0.4 gr. jutna lm2-ra.f Ennyi 
rádium azonban már egy 6 cm.-nyi Joachimsthal-i szurokfényle 
rétegben is bennfoglaltatik s így vagy igen rendetlenül kell elosztva 
gondolnunk a föld kérgében a rádiumot, vagy pedig jelentékeny 
zónáknak egyáltalán rádiummenteseknek kell lenni. S akkor arra 
jutunk, hogy a rádiumnak csak a föld külső kérgében szabad fog-
laltatnia és a hőmennyiség csak egy bizonyos fokig növekedhetik, 
hogy egy maximum elérése után állandó maradjon. Mert a rádium 
hőfejlesztő képessége a környék hőfokának emelkedésével csökken, 
sőt meg is szűnik. 

Ránk nézve igen fontos az a kérdés, hogy vájjon képes-e a 
rádium annyi hőt fejleszteni, hogy a vulkánizmus okául szolgáljon ? 

Ezzel a kérdéssel legelőször behatóan Dutton134 foglalkozott, 
aki azt állította, hogy a vulkánizmus nem egyébb, mint igen erős 
helyi radioactivitás. Ez nem mélyen a föld alatt, kis kiterjedésben 
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olvasztja a kőzetet és így egy lokális, kéregbeli tűzhelyet hoz létre, 
melynek gőze esetleg a fölötte lévő kérget át is töri és így erup-
tiókat is eredményez. Föltevését azzal támogatja, hogy a kitörések 
szerinte nem származnak nagyobb mélységből, mint 2—3 km., 
ahol a láva hőfokának azonban 1000° C-on felül kell lenni. Ezt a 
hőfokot sem az eddig észlelt átlagos geotermikus grádiensből, sem 
a földben Strutt135 által föltételezett egyenletes rádiumeloszlásról 
nem magyarázhatjuk meg, mert utóbbi esetben is csak kb. 
30 km-en alul érhetnők el az 1000° C-t. tehát kénytelenek vagyunk 
Dutton szerint egy önálló hőforráshoz folyamodni, melyből ezt a 
helyi emelkedést, melynek okvetlenül aránylag rövid időn belül 
kell bekövetkeznie, megmagyarázhassuk. Ekkor kezdődik a rádium 
szerepe. Ez az a deus ex machina, mely oly hőt produkál, hogy 
kitörésekre is tellik. Persze arról mit sem tudunk, hogy miért van 
épp azon helyen és időben fokozott radioaktivitás? 

Rutherford™c' számításai szerint a föld belsejében levő meleg 
előállítására 1*52—10~13 gr. rádiumot kell a föld minden köb-
centiméterének tartalmaznia. Már most, ha a föld eruptions kőzeteit 
vizsgáljuk, meglepő eredményre jutunk. T. i. 1 cm3 kőzetben 
T84~12—25'5 -12 gr. rádiumot találhatunk. A leggyengébben aktiv 
bazalt (Disco Island Basalt, Rutherford, 1. c.) jóval többet ad a 
kívánt átlagos értéknél, a gránitok pedig majdnem 250-szer annyit. 
Tehát újból föl kell tételeznünk azt, hogy a rádium igen rendet-
lenül kell, hogy elosztva legyen a föld kérgében. De ha már csakis 
a plutonikus kőzeteket vesszük tekintetbe, akkor ezekből is bőven 
kifutja a föld melegére szükséges rádíummennyiség. A bensőben 
pedig már vagy nem tételezhetünk fel rádiumot, vagy pedig nem 
gyakorolja ott azt a hatást, melyet mi neki tulajdonítunk. 

Ezen megfigyelésnek teljesen megfelel Dutton, midőn a föld-
rengésekből nyert tapasztalatok alapján, csak 2—3 km. mélynek 
mondja a vulkánok tűzhelyét. Ez a külömben igen sok valószínű-
séggel biró feltevés azonban itt nem igen használható. 

A láva vegyi jellege teljesen kizárja azt, hogy üledékes kő-
zetek olvasztásából keletkezett volna. Már pedig, ha a tűzhely 
csak 2—3 km. mély és fokozott radioktivitás által keletkezett, akkor 
okvetlenül rajta kell hogy lenyen az olvasztott kőzetek jellege és 
így a lávának származási helye szerint különbözőnek kell lennie. 
Ez pedig nem tapasztalható. A Sierra Nevadában137 sok harmad-
kori vulkán gránitsziklákon tör át bazikus lávával, már pedig való-
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színű, hogy az óriási gránit batholithek mélyebbek 2 km.-nél. így 
pedig nehéz elképzelni, hogy ezek belsejükben, tisztán a radio-
aktivitás befolyása alatt átváltoznának bazíkusokká. Csodálatos 
különben ekkor az a körülmény is, hogy az exogén erők nem 
tártak még föl egy ily sekély magmafészket sem. 

Különben nem szabad szégyenlenünk azt bevallani, hogy a 
vulkán tűzhelyének mélységéről semmit sem tudunk. Diitton fel-
tevésével ellentétben áll az is, hogy egyes korszakokban változó 
volt a vulkánikus tevékenység erőssége. Úgyszintén általános, az 
egész földi szervezetre ható erőt tételez fel a vulkánok földrajzi 
eloszlása. Továbbá alkalmatlan a teória a kitörések felnyulásá-
nak és a termékek többféleségének megmagyarázásában. 

Louderback (1. c.) találóan jegyezte meg Dutton teóriájára, 
hogy a kitörésnek tulajdonkép ily körülmények közt egy szurok-
fényleréteg felett kéne bekövetkeznie és a kilökött anyagnak erős 
rádiumemanációval egyetemben szurokfénylének kellene lenni. 
Hogy a rádium segítségével kíséreljük meg a vulkánizmus meg-
fejtését, arra elégtelen tudásunk miatt még nincs itt az idő. 

A vulkánizmus teóriáinak kiindulópontját a fizika egy tana, 
a mechanikus hőelmélet is képezi. Eszerint a meggátolt moz-
gási energia hővé változik át, mely ha elég erős, képes esetleg 
kőzeteket is olvasztani. Csak most már az a kérdés, mi a mozgás 
és melyik az ellene működő gát? 

Petrino188 a földet egy teljesen merev és kihűlt testnek tekinti 
és a hegységeket oly feltorlódásoknak mondja, melyek a rétegek-
nek a meridián irányában az egyenlítő felé való csúszásából kelet-
keztek. Ez a mozgás, mely centrifugális és nehézségi erőknek com-
ponense, ha nem tud ily kéregtolást végbevinni, hővé változ-
tatik át. Eltekintve a teória fölépítésében nyilvánuló naivitástól, ha 
a két súrlódási felületen képződnék is elegendő hőmennyiség, úgy 
ez elsősorban a két felületet plasztikussá tenné, miáltal a súrlódás 
és így a hőforrás megszűnne. Az ily módon keletkezett magma-
fészek, csak rövid ¿letű lehet, mivel vezetés által minden irány-
ban veszt hőmérsékletéből. 

Petrinoé-hoz hasonló és szintúgy gyengélkedő Wettstein130 

teóriája is. 0 a 3. Kepler-féle törvény hamis értelmezéséből 
kiindulva arra az eredményre jut, hogy a föld felületén állandó 
tömegeltolódások történnek, még pedig az egyenlítő alatt keletről 
nyugatra, mig a magasabb szélességekben északkeletről dél-
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nyugatra, aminek folytán a keleti kontinensek lassankint a 
nyugatiak alakját veszik fel. Az átalakulás lökésszerűen, vetődé-
sektől kisérve megy végbe. Ezen vetődések felett állanak a vulká-
nok és repedésekkel közlekednek a belsővel, ahol a tovacsúszó 
tömegek által elegendő hő keletkezett arra, hogy nagy szikla-
tömegek olvadjanak. 

Eltekintve a kiinduló pont rossz voltától, melyet Kirchhoff140 

és Zöppritz141 tárgyaltak behatóan, föl kell tennünk azt, hogyha 
van is összehúzódás vagy más valamilyen ok folytán kéregmozgás, 
akkor az bizonyára oly, számunkra eddig észrevehetetlen, lassú-
sággal megy végbe, hogy alig képes bizonyos területeken óriási 
hőt fejleszteni. 

Volger,14'2 Vogt443 és Mohr144 is kéreg mozgásokból indulnak 
ki. Legjobban Mohr fejtette ki nézetét, mely szerint a kéregnek 
bizonyos részei a nehézségi erő folytán a föld központja felé esnek. 
Már most minden mozgás hővé alakulhat át, különösen ha ez 
útjában másokra talál és így megállíttatik. Ez helyes csak most a 
többi következtetés hamis, amint már azt annak idején Pfaff14T) mutatta 
ki. Mohr példákkal és számításokkal is igyekszik teóriájának helyes-
ségét bizonyítani. Mivel a mozgó testnek a szilárdba való ütkö-
zésénél meleg keletkezik, mely arányos a mozgó test tömegével 
és sebességével ezt a törvényt a természetre alkalmazva Mohr egy 
három mérföld magas és egy négyzetláb alapú földoszlopot egy 
lábnyira ejt le. Az ütközésnél szerinte annyi meleg keletkezik, 
mely elegendő 38 font bazalt olvasztásához. így keletkezhetnek 
azután a vulkánok is. Nem kell ehhez más, csakhogy egy jónagy 
kéregdarab néhány méternyi magasságból egy szilárd alapra essen. 
Csakhogy hol van az az óriási kéz, amely ezt a kéregrészt fel-
emeli és azután leejti? 

Mohr számításaiba különben is hibák csúsztak be. Eltekintve 
attól, hogy a bazalt olvadási hőfokát túlalacsonyra tette és nem 
vette tekintetbe a vezetés okozta hőveszteséget, figyelmen kívül 
hagyta a földkérget alkotó anyagok hőkapacitását is. Ez legtöbb-
nyire 52 s ha most egy földrészt 425 m.-nyi magasságból esik, 
csak kb. 5—6°-ot érünk el. Hogy olvadási hőfok, azaz kb. 
1000 C° keletkezzék, a kéregnek kb 85 km.-nyire kéne esnie, 
amit ma már alig fog valaki föltételezni. 

Hasonló alapon, de sokkal zseniálisabban fejtette ki Mailét 
az annak idején oly nagy feltűnést keltett teóriáját. 
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Mailét146 elődeitől eltérőleg azonban már számításaiba veszi 
a föld belső melegét, de csak mellékesen. A föld keletkezéséből 
kiindulva, a folyékony őstömeg megszilárdulásánál 4 periódust 
különböztet meg. Először a polusoktól kiindulva, mivel ott volt 
legerősebb a kihűlés, egy vékony kéreg képződött. Ez a második 
periódusban megvastagszik a kéreg és bár még sok helyt vörösen izzó, 
máris vizlecsapodásokkal is találkozunk, mivel pedig így feszült-
ségek és nyomások is jönnek létre, a kéreg sok helyütt szét is 
szakad. A harmadik periódusban a kéreg már meglehetősen vastag 
és az összehúzódás folytán keletkezett tangentiális nyomás kiváltása 
a hegységeket és az oceánok medencéit eredményezi. A negyedik 
periódus pedig a jelenlegi. A kéreg már rendkívül vastag és merev, 
a kihűlés és összehúzódás is már igen lassú, de azért elég jelen-
tékeny, hogy belőle a vulkánizmus jelensége eredjen. 

Mert a vulkánizmus főoka Mailét szerint az összehúzódás. 
Csakis ennek indoklására ragaszkodik ő még a belső meleghez is, 
melynek különben más szerepet nem juttat. 

A vulkánizmust magát különben következőkép határozza meg: 
„A meleg, melyből a jelenlegi vulkánikus működés ered, a föld-
rétegben az összenyomás mechanikus munkájának átváltoztatása 
következtében lokálisan keletkezik. Az összenyomás és zúzódás 
pedig a forró magnak a kéregnél gyorsabb összehúzódása és 
utóbbinak többé-kevésbé szabad utána sülyedéséből ered. Az össze-
húzódás vertikális hatása ekkor tangentiális nyomásokra és mozgá-
sokra oszlik föl a kéregben." Ez pedig főkép ott hat, ahol a kéreg 
már az összehúzódás következtében erősen deformálódott és ennek 
folytán a ráncolódáskor oly vonalak keletkeztek, amelyek mentén 
az ellentállás rendkívül csekély és ahol — rendszerint nagy sülye-
dési régiók határán — a kontinensnek peremén a kéreg egész 
nagy mélységekig erősen összenyomott és rögökre van törve. 
Ennek, az összehúzódás következtében folyton tartó, törésnek és 
összenyomásnak munkája változik át hővé, mely elég hatalmas 
lehet arra, hogy kőzeteket olvasszon. Különben az eredményezett 
hőmennyiség függ még az egyes rétegek összenyomhatóságától, 
hővezetőképességétől, továbbá attól, hogy az egyes rögök mily 
ellentállást fejtenek ki a nyomással szemben. A kitörés előidézésé-
ben pedig a víz, amellyel a rétegek telítve vannak, játszik 
főszerepet. 

Mailét különben számításokkal is igyekszik állításának helyes-
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ségét bizonyítani. Kimutatja, hogy az alá nem támasztott földkéreg 
súlya egyedül is elegendő arra, hogy az őt alkotó kőzeteket porrá 
zúzza. Kimutatja továbbá, hogy ez az összezúzódás elegendő erőt 
szolgáltat arra, hogy belőle a föld vulkánizmusa keletkezzék. Mivel 
pedig a kőzetek e nyomás által való olvasztása helyi jelenség és 
csak a legcsekélyebb ellenállás vonalain szokott előfordulni, úgy 
ebből könnyen magyarázható a tűzhely aránylag nem mély volta, 
a vulkánok elrendezése, a kitörések időszerű volta és a végleges 
kihűlés. 

Mailét teóriája ellen legelső sorban azt a kifogást tették, hogy 
kétféle hőforrást tételez fel: a föld eredeti belső meiegét és az 
összezúzód'ás folytán keletkezőt. Ebben, mint Schneideru7 is meg-
jegyzi, semmi különös nincs. Sokkal becsesebb azonban Langu8 

kimutatása, hogy Mailet számításainál hamis alapképletből indul 
ki. Ezen végzetes tévedés mellett teóriája ugyanabban a hibában 
szenved, mint elődeié, hogy t. i. ily hőfejlődés létrejövése csak a 
legkedvezőbb körülmények közt lehetséges, midőn a zúzódás igen 
rövid idő alatt történik és a melegvesztesség vezetés útján ki 
van zárva. Szerinte továbbá a rétegek átalakítása és beolvasztása 
már csekély mélységekben is történik. így a beolvasztott üle-
dékes kőzet jellegét föl kellene ismernünk a lávában. Eddig 
azonban petrografusaink mind azon véleményen vannak, hogy a 
láva alkata semmiféle támaszt nem nyújt egy ily származási mód 
feltételezésére. Eddig különben a feltárt üledékes kőzetekben bizo-
nyára rá kellett volna akadnunk oly helyekre, ahol az összenyomás 
által okozott hő hatása és a beolvasztások észlelhetők, ami eddig 
azonban nem fordult elő. 

Mallethez hasonló Reuschu0 is tételezte föl a láva keletkezé-
sét. Ő azonban még azt is lehetségesnek tartotta, hogy a föld 
kérgébeh áramlások is mennek végbe. 

Némileg rokon az előbbiekhez Meunier teóriája,150 csakhogy 
nála a föld felszínéről leszivárgó víz is nagy szerepet játszik. 

A föld tüzes belsejének lehűlése folytonos összehúzódást és 
és ennek folytán vetődéseket okoz, ami által egyes sülyedő hideg 
és vizzel átitatott kőzetek a tüzes-zónába mélyednek. Ezt a tüzes-
zónát képező, többé-kevésbbé olvadt kőzetek, azonban a vetődés 
létrejöttének pillanatában Meunier szerint túlmagas hőmérséklettel 
birtak, semhogy a sülyedő hidegebb tömbök vizének egyrészét 
elnyelni képesek volnának. Csak a lehűlés folytán, hosszú idők 
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múlva éri el eme képességét, amint a talajvíz legalsó határa is 
folyton sülyed. De ép azért, mivel a belső meleg régió anyaga nem 
képes elnyelni a sülyedő kőzetekben tartalmazott vizet, ezek, mivel 
a víz a hideg kőzet olvadási hőfokát alacsonyabbá teszi, a vetődés 
rögének alsó részét meg fogják olvasztani és képződik belőle láva. Ez 
azonban még nem okoz kitörést; hogy ez létrejöjjön, ahhoz az első 
átalakulást okozó, vetődést kísérő, hasadéknak újra ki kell nyílnia, 
hogy a lávából a nyomás csökkenése következtében kiszabadulhas-
son a gáz és a lávát is magával ragadja. 

Meunier teóriájának egy sarkalatos hibája a láva eredet ma-
gyarázatán kivül még az is, hogy a tüzes belső és a kéreg között 
éles határt tételez fel, mely mögött mind a két rész nemcsak óriási 
hőmérsékleti, hanem szerkezeti külömbséget is mutat. Mihelyt 
átmenetet — ami sokkal valószínűbb — tételezünk fel, már nehéz 
Meunier magyarázatát elfogadni. Hogy pedig a vulkánok nincsenek 
mindig vetődésekhez és törésekhez kötve, arról is már szóltunk. 

A holdkrátereket már régebben is nagy meteortöme-
gek becsapása által keletkeztették. MeydenbauerVoí ezt átvitte a 
földre is. Holdnagyságű tömegek beütődése a föld külső kérgébe 
a mélységben a kőzeteket megolvasztotta és a lenyomuló víz kitö-
réseket okozott. A geologia semmiféle észlelettel nem támogatja ezt 
a nézetet, egyedül az Arizonában levő Canyon Diablo-beli meteor-
kráter,152 mondható a földön hasonló ok miatt keletkezettnek. 

Egyes fizikai törvényeket alapul vevő teoriákhoz kell még 
sorolnunk Ertbornt,153 ki a légszivattyút tekinti alapnak. 



V. 

Magma fellegek. — Átolvasztás. — Gautier kísérletei. 

Azon tudósokkal szemben, akik az összes vulkánok lávatö-
megét egy közös forrásból, a folyékonynak gondolt belsőből köz-
vetlenül eredőnek mondják, hathatós ellenvetésül szolgált az a meg-
figyelés, hogy egymáshoz igen közel fekvő vulkánikus területek 
különböző vegyi alkatú kitörési anyagokból vannak alkotva, továbbá, 
hogy maga a vulkán némelykor szintén különböző természetű lá-
vát vet ki. 

így pl. a Vezúv leucitbazanit és tefritből van alkotva, a Monté 
Ferru Szardiniában először trachitot, utána bazaltot, majd többszö-
rös váltakozással savanyu és bazikus lávákat vetett ki. A Stromboli 
termékei sorrendben: bazalt, andezit és trachit. A Vulkáno pedig tel-
jesen eltérő a többitől, még egy és ugyanazon kitörés alatt is 
különböző lávát képes a felszínre szállítani. A Hekla és a Krafla 
majd trachitikus, majd bazaltikus lávákat hoznak elő. Ezt a jelleg-
változást lehetetlen rendszerbe foglalni Épp azért akadtak sokan, 
kik abból is okulva, hogy némelykor két egymáshoz közel álló 
szomszédos vulkán közül az egyik katasztrofális jellegű működést 
fejt ki, mig a másik, rá se hederitve, megmarad nyugalomban, 
arra a föltevésre jutottak, hogy a vulkanikus működés regionális 
tünet és az egyes hegycsoportok, sőt magános hegyek alatt is 
külön „magmafészkeket" kell gondolnunk. 

A láva különféleségének megmagyarázására van még egy 
más igen jó föltevésünk is. Igen nehéz elképzelni azt, hogy a 
folyékony belső homogén legyen. Sokkal valószínűbb s ez széles 
körben elfogadott vélemény, hogy a magmában a környéktől vegyi 
összetétel által különböző lávafellegek („Schlieren") úsznak, akár-
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csak a felhők a levegőben. És ebből könnyen vezethetjük le a 
kitörési termékek különbözőségét. 

Ez a magyarázat igen tetszetős és ha behatóan gondolko-
dunk fölötte, szinte kisért, hogy az egész tünetet segítségével ma-
gyarázzuk meg. Mert a magmafellegekben, melyeknek alkatrészei 
ugy minőségileg mint mennyiségileg különbözhetnek egymástól, igy 
pl. az egyik vízgőzben dús, a másik ismét szegény, egyszersmind 
a kitörési okot is kereshetjük. 

Hogy mi ez az „ok"? Nem tudjuk. Lehet oly vegyi és fizikai 
tényezők összehatása, mely képes arra, hogy érintkezve a kéreg-
gel, azt maga fölött részben beolvassza, részben pedig átüsse. 

Hogyha a folyékony rétegben konvektiós áramokat tételezünk 
fel, ezek föld legbelsejéből folyton hoznak föl fellegeket, melyek 
fölérve, a kéreg alsó plasztikus részét fölolvasztják, az e fölött 
levőt pedig áttörik. így lehetett ez talán az 1886-i Tarawera-háti 
kitörésnél, midőn a belsőben az áram vitt egy felleget, mely 
épp ott érte a kérget és elég erős volt, hogy egy 14 km-nyi töl-
csérsort üssön ki útjában. 

A kitörési ok intenzitása, mellyel a láva felleg fel van ru-
házva, nem egyenlő. Vannak erősebbek és gyengébbek. Olyanok, 
melyek önmaguk is képesek egy zavartalan kéregrészt átütni és 
vulkánt építeni, mások ismét gyengébbek s csak a földkéreg megzavart 
részein, törésvonalain tudnak áthatolni, vagy pedig csak a kéreg 
egy részén, mint pl. a kriptovulkánizmus. Vannak ismét, melyek 
csak járt uton tudnak haladni és ezek szállítják folyton a működő 
vulkánok anyagát. Hihető, hogy igen hosszú geologiai idő múlik 
el, míg egy vulkán „kihűl". Már a láva természete is ezt hozza 
magával. így tehát ott a legkisebb impulzus, mely másutt talán 
nem hatolt volna a föld felszínéig, a vulkán félig kihűlt láva szá-
rán át könnyen törhet magának utat. Ha azonban a folyékony ré-
teget és a benne levő konvektiós áramot tagadjuk, akkor hogy 
felelünk az előbbi kérdésekre? 

Kjerulf, Michel-Lévy, Suess stb. a batholithikus intruzió ma-
gyarázatára helyi melegfejlődést tételeznek fel, melynek az oka 
fizikai, vagy vegyi folyamatok lehetnek, melyek még a már szilárd 
rétegek fölolvasztására is képesek. 

LöwP™ regionális melegfejlődés mellett még radiálist is té-
telez föl, melynek erőssége ugrásszerűen váltakozna és esetleg a 
napon észlelt tünetekkel volna összehasonlítható. Oly hősugarakat 
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képzel, melyek egy óriási olvasztó lámpa lángjához hasonlóan át 
képesek olvasztani a kérget. 

A tisztára fölolvasztási hipotézisek ellen szól a láva alkata és 
függetlensége az őt körülvevő kőzetektől. Löiv/158 azt gondolja tehát, 
hogy a felolvasztás igen csekély mértékű, vagy oly benső a ve-
gyülés a láva és az olvadt kéreg közt, hogy nem vagyunk képe-
sek azt kimutatni. Vagy pedig nehezebb a feltörő magmánál és 
akkor lesülyed és helyet ad a lávának. Itt rejlik a teóriának egy 
gyengéje, mert igen nehéz az olvadt kőzet eme gyors szállítását el-
képzelni. Dacára, hogy ennek a föltevésnek is vannak gyenge 
oldalai, mégis egyesítve a lávafellegekről szóltakkal, talán egyike 
a legjobban megfelelőknek. 

Az „Antlitz der Erde" legújabban megjelent, legutolsó köteté-
ben Suess behatóan tárgyalja beolvasztási teóriáját. A batholithek 
tanulmányozása által szerezhetünk erre nézve igen érdekes adato-
kat. Ezen mélységi alakulatok szerinte úgy foglalják el helyüket, 
hogy a körülöttük levő anyagokat részben beolvasztják, részben 
pedig fölemelik. Eközben nem törődnek a rétegekkel és azok alkatával, 
hanem ugy hatolnak át rajtuk, mint egy izzó vas azon deszka 
rostjain, melyen átnyomjuk.159 

Chamberlin,1C0 is fölolvasztással magyarázza a vulkánizmust. 
Ö a földet apró kozmikus testecskékből keletkezteti, amelyek az 
összehalmozódás után összesűrűsödtek. Ezen összesfirűdés követ-
keztében hőfölösleg támad, amit azonban Chamberlin (és ez teóriá-
jának főhibája) csak a földnek belsejében három különálló réteg 
feltevésével tud magyarázni. A középső rétegben fog a sürűsödés-
okozta hőfölösleg összegyűlni és az ott levő anyagokat megolvasz-
tani, amelyek azután a magukban foglalt gázok segítségével fölfelé 
tőrnek és beolvasztják a maguk felett levő részeket. Hasadékok 
esetleg megkönnyítik az utat. 

A földalatti tüzes tömegek fölfelé való törekvésének magyará-
zatát a pólusvándorlással is kísérelték összefüggésbe hozni. Spita-
leriHÍ és Schneidcr vannak főként ezen a véleményen. Eszerint a 
földtengely helyzetváltozása a kéregben tömegeltolódásokat és ez-
által az egyensúly megzavarását s a magma felnyomulását okozza, 
amelynek célja a megzavart egyensúlyt ismét helyreállítani. Ezen teória 
azonban csak akkor fog teljes érvényre jutni, ha elégséges számú 
nehézségmérések, továbbá a vulkánizmus és hegyképződés össze-
függésének helyes ismerete fogják támogatni. 
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De ez a teória is csak azt a kezdeményező erőt magyarázza 
meg, mely a magmát arra kényszeríti, hogy a felszín felé törjön. 
De nem magyarázza meg a kitörések különféleségét. Különösen 
pedig nem a tisztára csak robbanásokból álló kitöréseket. Ha a 
magmamozgás célja egyedül csak tömegpótlás, miért keletkeznek 
ezek? A magma igen nagy mélységekben, de sokszor csak 1000, 
sőt 500 méter mélyen áll meg útjában az üledékes kőzetekből álló 
takaró alatt, miközben a takarót alig emelte. Hol van itt az a 
mechanikus erő, mely a Krakataut röpítette légbe ? Azon gázok 
közt, melyek mai tudásunk szerint a kitöréseket okozzák, 99% víz-
gőz van, mely óriási mennyiségekben tör elő a vulkánból egy-egy kitö-
rés alkalmával. Ha ez a sok gáz eredetilegamagmában foglaltatik, akkor 
ennek ott kell lenni a batholithokban is. Pedig ott hiába keressük. 
Mert a gáztartalom mennyiségére nézve a plutonikus és vulkánikus 
kőzetek nagyjában egyenlők. E téren különösen Brun103 és Gciutier1(54 

végeztek fontos kísérleteket. Utóbbi tanulmányaiban arra az ered-
ményre jutott, hogy 1. minden akár bazikus, akár savas kőzet, 
akár milyen tömör is, nagy mennyiségű, tisztára mechanikusan 
bezárt, vizet tartott molekulái között; 2. a víz eléggé magas hő-
mérsék mellett gőzzé vált és ugyanabban az időben különböző 
gázok, olyanok, milyeneket a fumarolákban találunk, váltak ki, 
különösen hidrogén nagy mennyiségben. Gciutier is elfogadja azt, 
hogy a belső tüzes és ha most a seizmikus erők egy közettömeget 
valami nagyobb hőmérséklettel biró régióba visznek, akkor ott 
ezen közetek nagymennyiségű gázokat fognak termelni, melyek 
kitöréseket képesek okozni. Maga a gőzoszlop és a fumarolák 
gáza tehát magából a kőzetrétegekből származnak anélkül, hogy 
a lávák sokat hozzájárulnának. Egy köbdeciméter gránit a vörös-
izzásig hevítve 89 liter vízgőzt és 20 liter különböző gázt bocsá-
tott kí magából. Meghatározta továbbá azon vegyi folyamatokat, 
melyeket a gázok és a lávában előforduló elemek egymásra hatva 
eredményeznek. A robbanó erő szerinte a túlhevített hidrogén, 
mely meggyullad, ha egy hasadék által levegővel érintkezik. Brun 
kiszámította, hogy oly közét, mely 4 % vizet tartalmaz, hevítve 
elég robbanó gázokat tud magából kibocsátani, hogy saját súlyá-
nak kétszeresét 5 kilométer távolságra dobhassa. 

Gautier kísérletei rendkívül fontosak, csak a teóriába való 
felhasználásuk nem maradhat ellenvetés nélkül. Ő a kísérleteihez 
lávát használt, tehát egy kitörési terméket, amely nem szolgáltathatta 
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a szükséges gázokat, mert hisz még benne foglaltattak. Hol van 
és melyik tehát az a kőzetmaradvány, amelyből a kitöréshez szük-
séges, kétségkívül nagy mennyiségű gáz kiszabadult? Talán a 
hamu az? A robbanáshoz okvetlenül seizmikus erők okozta hasa-
dékokra és levegőre van szüksége. Nagyon nehezen lehet ezen-
kívül a batholithikus introziót magyarázni és a lávák csendes 
túlfolyását. 

A plutonikus kitöréseknél, azaz azoknál, melyeknél a magma 
nem érte el a fölszínt, igen kevés szerepe van a gáznak és ott fő-
leg a vegyi hatások uralkodnak. Mert valószínű és emellett a pe-
trografiai vizsgálat szól, hogy minden vulkánikus kitörés hosszú 
előtörténettel bir, hogy a képződő ásványok újra képződése és be-
olvadása hosszú idővel a kitörés előtt is már váltakozik egymással. To-
vábbá Gautier teóriájánál az összes főbb mozzanatok, melyek a kitörést 
kísérik a föld mélyében mennek végbe, ahol a szükséges legalább is 
1000° C-nyihőmérsék megvan. Egy csatornát pedig, amelyet egy körül-
belül 50 km.-nyi mélységben történt robbanás okozott s amely 
egy ily vastag nagyrészt latensen plasztikus kozetréteget, néha 
alig néhány száz méter átmérőjű nyílással át tudjon ütni, nehéz 
elképzelni. Szerintem a robbanások székhelye nincs a magma szék-
helyében. Abban a magmában, amely oly batholithokat képes létre-
hozni, melyek alig egy kilométer távolságban a föld felszínétől meg 
tudnak állani utjukban, a robbanás oka nem lehet. 

Egyetlen egy kísérlet történt eddig, hogy egy robbanás által 
keletkezett vulkán tűzhelyének mélységét megállapítsák. Lorenzo 
számításaiban abból indult ki, hogy a robbanási krátereknél ismer-
jük a kivetett, hegyet képző anyag mennyiségét, ismerjük továbbá 
a kráternyílás nagyságát, könnyen számíthatjuk ki tehát a kémény 
mélységét is. Mivel pedig a hegyetképező anyagok még magmatikus 
anyagokat is tartalmaznak, a kapott érték tehát maximális lesz. Az 
eredmény azonban meglepően kicsiny. A Monté Nuovo számára a 
magmafészek ezen számitások szerint 1248 m. mélységben fekszik. 
Több olaszországi vulkánra nézve is csak 1000—2500 méterig 
terjedő mélységeket kapott. Ezt pedig senki sem fogadta el, bár 
sokkal valószínűbb, mint hogy az aránylag vékony csatorna oly nagy 
mélységekbe nyúljon, ami ellen még az a körülmény is szól, hogy 
még a régi harmadkori vulkánvidékeknél is, de főként a még műkö-
dőknél a kitörés után a geotermikus grádiens nagyon is megválto-
zik az egész környéken és az a vonal, amely a láva olvadási hő-
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fokának felel meg, nagyon is közel hatol a felszínhez. (Pl. Neuffen.) 
Ezt néhány vulkáni cső nem fogja okozni, hanem igen is egy ha-
talmas batholith. 

Ezen batholith felszínén történt a robbanás, amelynek oka a 
felszíni kéregben kell, hogy rejljen. Külön kell tehát tárgyalni azt 
a két kérdést: mi által keletkezik a batholith és miért történik 
felszínén a robbanás ? Az első kérdésre igen nehéz felelni és amit 
mondhatunk róla, az csak sejtés. A föld kialakulásakor kellett, 
hogy képződött legyen benne egy réteg vagy egy belső tömb, 
mely talán a kialakulási őserő maradványaként magában birja 
mindazon vegyi és fizikai erőket, melyek összhatása a beolvasztás 
képességét adja meg. 

Ezen tömegből válnak el azon fellegek, talán sziderális 
befolyás következtében megbomlott kéregbeli egyensúly helyre-
állítására, vagy elektromos hatás következtében, melyek a felettük 
levő mindinkább hidegebb, de azért csökkenő nyomás alatt álló 
kérgeken át átolvasztják, áteszik magukat, évezredes mozgással, 
mint a levegőhólyagok, melyek egy forró vízzel telt üst aljából 
szállnak felfelé. Ha a felszálló batholit útjában nem talál kitörésre 
alkalmas körülményekre, akkor erejének fogytával a kéregben 
megreked. Sokszor maga támaszt azáltal, hogy a felette levő 
vékony kérget felemeli, azon egy egész hasadék-rendszert, melyen 
néha ajakos kitöréssel békésen tör elő a láva. Ha pedig útjában 
oly körülményekre talál, melyek robbanásokhoz szükségesek, 
akkor képződnek a vulkánhegyek. Lorenzo a vulkánok robbanásainak 
eredetét 1000-3000 m. mélységben találta. Dutton 2000—3000 m. 
mélységben. Heim 3000 —4000m. mélységben mondta a kőzeteket oly 
plasztikusoknak, hogy már a víz rajtuk nem tud átszivárogni, mivel 
semmiféle hasadék nem létezhetik. Addig a mélységig a víz mindenütt 
el van terjedve, kisebb-nagyobb mértékben és hasadékokban, repedé-
sekben, kapilláris közökben el van raktározva. Ha ezen vízzel jön 
érintkezésbe a felszálló magma tömeg, akkor áll be a kitörés. Oly 
batholithokat pedig, melyek tetejéből csatornák vezetnek a felszínre, 
már feltártak az éxogén erők. Magában a magmában nincs meg a 
kitöréshez szükséges robbanó képesség. Ezt a legfelsőbb réteg 
szolgáltatja. így azután a földrajzi eloszlás és a hasadékok kérdése 
sem ad már annyira vitára alkalmat. Daubrée kísérlete is inkább 
érvényes. És a víznek az előbbiekben tárgyalt szerepe elleni kifo-
gások is legnagyobbrészt elesnek. A magmafellegekben tapasztal-



70 

ható külömbségek eredetéről szóló előbbi magyarázat azután elesik, 
mert ezek az átolvadás közben képződnek. 

Ha végig nézünk a vulkánizmus teóriáin, akkor azt látjuk, 
hogy van egy sereg követelmény, melyeknek egyetemlegesen kellene 
megfelelni az igazán helytálló teóriának. De ezen a követelmények-
nek csak kevés tesz eleget. Rendesen csak egy kérdésre adnak 
feleletet, csak egy jelenséget magyaráznak meg helyesen, a többit 
pedig csak felületesen. A vulkánizmus különben is ép úgy mint a 
föld belsejéről való kérdés, a geofizika legnehezebb problémái közé 
tartozik és amig ott a geologus matematikai, asztronómiai és fizikai, 
vagy viszont asztronomusok, matematikusok, vagy fizikusok geo-
logiai tudás nélkül fognak magyarázni, addig érvényes lesz a teó-
riák nagyrészére Goethe mondása, hogy „teóriák rendesen egy 
türelmetlen emberi ész túlzásai, mely szeretne a jelenségektől 
szabadulni és helyükbe képeket, fogalmakat, sőt sokszor csak 
szavakat helyez." 

De azért a teóriák felállítása nem minden haszonnélküli; 
újabb szempontból megvilágítva helyezik elénk a tüneményt és 
mintegy lépcsőfokokat képeznek teljes tudásunk elérésére. Azért 
káros egy avult nézethez való ragaszkodás. És külöben is, egy 
teória nem azért múlja idejét, mert meg nem felelővé lett, hanem 
mindig csak akkor, ha egy olyan új tűnik fel, mely által 
hasszonnal helyettesíthető. Egyelőre azonban nem szabad röstelnünk 
bevallani azt, hogy a vulkánizmus lényegéről való eddigi tudásunk 
nagyon is csekély, a lényegről való sejtésünk még ma is alig több 
a görögökénél, haladás e tekintetben tehát úgyszólván nem történt 
és a főfeladat most is még a pozitivus adatoknak észlelések, 
kutatások és kísérletek által való gyűjtése. 
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