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világosan mutatja, hogy e tömegmozgás még az első mediterranrétegeket 
is kizavarta eredeti fekvésükből, mig a rá következő felső mediterran képlet 
rajtuk discordans helyzettel települ. E szerint a Kvarc-Andesit kitörése 
a mediterran korszakba esik, még pedig az alsó és a felső rétegek képző
désének ideje közé.

A munkához mellékelt térképen, mely azonban térbelileg nem vág 
össze a megvizsgált kőzetek összes lelhelyeivel, három főtypuson kiviil 
még a szövetbeli módosulatok is külön megjelölést nyertek. A munka 
szövegéből kitűnik, hogy a határok vonása nem mindig egyenes észlelésen 
alapszik, a mi különben a térkép hasznavehetőségét, a munka czélját te
kintve, nem csökkenti. (/. B  )

A szigetek eredete.
(0. P e s c h e l l: Neue Probleme der Vergleichende Erdkunde).

Hogy a jelen vizsgálódásoknak elérni szándékolt eredményéről már 
előre fogalmat nyújtsunk, megfogjuk kisérleni kimutatni azt, hogy vala
mennyi a szárazfölddel szomszédos sziget nem egyéb, mint vagy a kö
zeli martok elszakadt része, vagy a fiatalabb száraz beiszapolása, vagy 
pedig az egykori continensnek a tenger színe alá való lassú sülyedés 
folytán elvált része.

Az Óceánban fekvő többi sziget — két földterület kivételével — 
vagy korallépitmény, vagy vulkáni működések eredménye.

A német nyelv a viz által körülzárt földterületek fogalmának meg
jelölésére oly szegény, hogy az alak-, nagyság- és keletkezési módra 
nézve különböző alkotásokra, mint pl. úgy a Cuba déli részén fekvő 
parányi szigetecskékre, melyeket Columbus „a királyasszony kertjének“ 
nevezett el, valamint oly kis világokra, minő Borneo, Madagaskar és 
Nagy Britannia, csak két hasonértelmü szó „Insel“ és Eiland“ áll ren
delkezésére. Ha a viz által körülvett valamennyi földet szigetnek nevez
zük, akkor a sziget és szárazföld megkülönböztetése teljesen önkény- 
szerű. Erre vonatkozólag mondta a bölcselő Kant Immanuel félig gúnyo
san természettani-földrajzi előadásain, hogy szigetnek szokás nevezni 
mindazon földterületet, melyet már teljesen körülhajóztak, szárazföldnek 
ellenben azt, melynek határait a hajósok eddig még meg nem állapít
hatták. Ha ezen értelmezést elfogadnók, akkor a tudomány mai napság
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bárom világ-szigetet s két szárazulatot ismerne. E világszigetek vol 
nának Amerika, az ó-világ és Austrália, a szárazulatok ellenben Grönland 
és a Sir James Ross által felfedezett Victoria föld, ba ugyanis a déli 
sarknál lévő szárazulatok egyátalában bírnak oly térfogattal, hogy túl
zás nélkül szárazföldekül tekinthetők.

A szárazföld közelében lévő szigetek különböző eredete jellegükből 
oly világosan kivehető, miszerint nem nagy gyakorlottságot tételez fel 
mindazon szigeteket, melyek nem mások, mint az elmállott mart törme
lékének föltorlódásai, azonnal megkülönböztetni oly szigetektől, melyek úgy 
keletkeztek, bogy a szárazföld szélén történt sülyedés és a tenger kiön
tése folytán kisebb vagy nagyobb darabok a főtömegtől elszakadtak. 
Ha m a r t s z i g e t e k n e k  kizárólag csak azokat nevezzük, melyek 
emelés közben légkörünk romboló erői által a meredek partokon mint 
töredékek váltak le, akkor e képződményekkel, csak magas szélességek 
alatt találkozunk, mert a két félgömb egyikén sem lépik át a 40-dik 
fokot. A legjellemzőbb eféle jelenségeket az'orosz- és brit-éjszakamerika 
csendes tengeri partjai sziget-födte területén, Patagónia szaggatott nyu
gati szélén, a Davids útban Grönland partja mellett, és Norvégia, vala- 
lamint Skócia nyugati partján találjuk. Sem az ázsiai, sem az afrikai, 
sem pedig az austráliai martok nincsenek fjordok által megszaggatva, 
vagy ollóalakú szigetekkel borítva.

Eredetüket illetőleg igen különbözők, s tagoltságuk, valamint 
nagyságuk által a velők való Összetévesztés ellen biztositvák az oly 
szigetek, melyek a szárazföldtől helyi sülyedés folytán szakadtak el. 
Az ily szigetkeletkezés ismérvei legtisztábban Nagy-Britannia és Irlan- 
don mutatkoznak. A brit szigetek Európához tartoznak, mely Irlandtól 
nyugotra rohamosan ereszkedik az ottani tenger mélyébe, úgy, hogy az 
Óceán az éj szaki tenger területét elönthette, s egy behatoló ág, a La 
Manche csatorna által a brit szigeteket a szárazföldtől elkülöníthette. Ez, 
földtanilag szólva, nem rég történt; mert a brit szigeteken mindazon 
európai buja növények és vad állatok megvannak, melyek az éghajlat 
folytán odatartoznak.* Skócia keleti partjának növényzete hasonlít némi
leg a norvégiaihoz, Anglia keleti pártjáé a némethez, Anglia és Irland 
déli része növényzete a franczia és éjszak spanyoléhoz; szóval, ha a

* Charles Martins szerint a nagy-brittanniai szigeteken két amerikai növény, Erio- 
caulon septangulare és Spiranthes cernua is előfordul. (Revue des deux Mondes 1870. 
Tom 85. p. 645.) Ezen jelenség magyarázatául emlékezzünk vissza csak, a történetileg 
hitelesített vízkör (Wasserpest) elterjedésére, s a mint ez, úgy e két édesvízi növény 
is, az atlanti tengeren át észrevétlenül becsúszhatott.
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brit szigetek Európával még szárazföld által lennének kapcsolatban, 
növény- és állat-világuk nem volna különböző, sem másképen szétosztva, 
sem pedig gazdagabb vagy szegényebb.

A La Manche csatorna általában igen sekély, Calais és Dower 
közt csak kevéssel mélyebb 20 fadennál, úgy, hogy sok falusi to
rony, ha e tengerszoros fenekére állithatnók, a vízből még ki is lát
szanék. Ugyanez áll az éjsaki tengerről*; azon vonaltól délre, me
lyet Aberdeentől (Skócziában) Jütland éjszaki csúcsán húzva képzelünk, 
a strassburgi Münster, ha mindjárt a tengerfenék legmélyebb pontján 
állna is, nem csekély magasságban nyúlnék ki a vízből. Nem kellene 
tehát egyéb, mint egy százados emelkedés, hogy a brit szigetek újból 
Európához csalogassanak. A brit szigetekkel hasonlót mutat Uj Guinea, 
melyet a Torress)út választ el Austráliától; mert a Torress út, valamint 
a tőle nyugatra fekvő Harafura tenger középmélysége csak 180 láb 
(pieds); s ugyanez áll a délchinai tengerről is Borneo, Cambodscha, a 
malakai félsziget, Sumatra és Jáva közt. Azou természetes határ, mely 
Austráliát és a hozzá tartozó szigeteket Ázsiától elválasztja, egy 100 
fadennál mélyebb út, mely csak négy német mértföld széles s az ázsiai 
Báli szigetet az austráliai Lombock szigettől és Celebest Borneotól vá
lasztja el. Ezen vonaltól nyugatra valamennyi növény és állat s az 
utóbbiak közt — mint ezt Wallace fényesen kimutatta** — még a ma
darak is ázsiaiak, holott keletre mind australiai. Hogy ezen mély tenger 
alatti hasadék csak a harmadkorban jött létre, s Austrália az általunk 
lakott világszigettel szárazon függött össze, bizonyítja azon körülmény, 
hogy akkoriban még Európában is (mint maiglan Austráliában) erszénye
sek és Eucalyptus-ok éltek. Az austráliai szerves világra igen hátrányos 
volt, hogy e hasadék Austráliát a szárazföldtől elszigetelte, mert 
az azóta magára hagyatva, fejlődésében annyira visszamaradt, hogy 
azon európai, ki mainap Austráliát meglátogatja, ott újra feltalálja az 
állat- és növényvilág azon elavult és régidivatúvá vált viseletét, mely az ő 
világrészén a harmadkorban még divatos volt.

Austrália továbbá a Tasmaniában a területveszteségre még egy 
más példát is szolgáltat, mely sziget csak a sekély (középmélysége 210 
láb, pieds) Bass.út által lévén elválasztva, nem egyéb, mint egy fél
sziget, melynek a vizalatti kapcsolatát a tenger leplezni igyekszik. Kü-

* Norvégia észak-nyugoti partja, valamint Novaja Semlja mentében egy hasadék
völgy húzódik, mely jelenség v. Middendorff gyanitása szerint, általános földtani 
okon alapszik. (Petermann’s geograph Mitth. 1871. S. 31.)

**) így  újabban ismét a „The Malaye Archipelago“-ban. London 1869. Tom 
I. p. 13.
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lönben Tasmaniának az Austráliai főtömegtől való elszakadása egy hi
hetőleg régmúlt földtani korban állott be. Jóllehet Tasmánia növényzete 
— mint dr. Hooker kimutatta — teljelen austráliai jellegű; de nem is 
lenne más, ha Tasmánia, a Bass út helyett még mindég szárazföld ál
tal függne összeAustrália délkeleti csúcsával; Tasmánia állatvilága ellen
ben csak hézagosán egyezik meg az austráliaival, a Bass út tehát a 
száraz összefüggést hamarébb szakitotta meg, mint mielőtt Austrália mai 
állatvilága létezett.

Nem tudok az austráliai szárazulattól megválni, mielőtt egy saját
ságos törvényre nem liivom fel az olvasó figyelmét. Míg a vulkáni ha- 
sadékon fekvő és a korall szigetek egyes részei félreismerhetlenül ha 
sonlitanak egymáshoz, addig ott, hol a régibb összefüggésnek megsza
kítása folytán a szárazföldből szigetvilágok keletkeztek, oly csoportoza- 
tokkal is találkozunk, melyeknek egyesei tagozásuk és vázuk különbö 
zőségére nézve egyéni jellegűek. Nem vulkáni, nem korall eredetű 
nagyobb szigetrajokat csupán oly tengerekben találunk, melyek száraz
földtömegek közé nyomulnak. Ha a kutatások elégtelensége miatt élőt 
tünk még érthetetlen déli sarkvidéket mellőzzük, akkor a földön csak 
öt oly nagyobb szigetcsoportot ismerünk, melyeknek keletkezése sem 
vulkáni erőknek, sem korallok munkájának nem tulajdonithatA E szi 
getcsoportok leggazdagabbika t. i. a maláyi, Austrália és Dél-Azsia közt 
fekszik; az amerikai éjszaksarki tenger szigetei a Hudson öböl melléké
nek martjai és a grönlandi szárazulat közt, a nagy Antillák Éjszak- és 
Dél-Amerika között, a görög szigetek végre oly helyen feküsznek, hol 
Dél-Európa és Kis-Ázsia egymást megközelítik. Végül kicsiben ugyanily 
jelenséggel találkozunk a dániai szigeteknél, melyek a Jüt-félsziget és 
a Dél-Svédország közti tért töltik ki. A maláyi szigettengerről, valamint 
a nyugotindiai csoportról, a görög és balti szigetekről tudjuk, hogy 
igen sekély tengerekben feküsznek; s ugylátszik ugyanez áll az ameri
kai éjszaksarki szigettengerről is, azonban az itteni tengermélységéről 
adataink nincsenek. Ez utóbbiak néhol, nevezetesen a Dávids út és 
Baffin öbölben jelentékenyebbek, mintsem várhatni lehetne.

Ha a vulkáni szigetek alatt nemcsak azokat, melyeken működő 
vagy kialudt tűzhányó hegyek vannak, hanem azokat is értjük, melyek 
ily tlizokádó hegyek közt, vagy szorosan ugyanazon hasadék mellett 
feküsznek, akkor jobbára rendezkedésük és sorrendjükről könnyen fel
ismerhetők. Fellépésük legszabályosabb a Csendes tenger partján Orosz- 
Amerikától kezdve egész Philippinákig. Azt tapasztaljuk továbbá, 
hogy az Aljasca félsziget irányában egy gyengén hajló, csaknem sza
bályos görbe alakjában csatlakoznak a vulkáni Aleuták hozzájuk. Küz-
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vétlenül ezek után Kamcsatka vulkáni félsziget következik, a melynek 
meghosszabbításában — zsinórra fűzött gyöngyökhöz hasonlóan — a 
vulkáni Kurilák, szintén lapos Ívben, Jesso felé húzódva sorakoznak. 
Aztán a szárazföld ismét egy félszigetféle nyúlványt tol közibök, s ez 
Sachalin szigete, mely az Amur torkolatától csak egy oly sekély ten
gerszoros által van elválasztva, hogy azon brit flotta, mely a krimi 
háború alatt a tatáröbölben orosz hajókat üldözött, kalauz hiányában 
nem mert az ochocskai tengerbe átmennni. Szabad tehát a Sachalin 
szigetet cíaudestin félszigetnek tekinteni; ha mindjárt ez ideig a Sacha
lin szigeten csak a De Castrie öbölben találtattak lávamezők, a japáni 
szigetvilág mégis hozzácsatlakozik, mely nyugoti szélén hasonlókép 
gyengén görbült és szintén kialudt s még most is működő vulkánokkal 
van megrakva. Ha Ázsia partját délnek követjük, egy félszigetre akadunk, 
t. i. Koreára, melynek meghosszabbításában, gyöngysorhoz hasonlóan 
egymáshoz sorakozva, a vulkáni Liu-Kiu szigetek ívalakban törekszenek 
ismét vissza a szárazföldhöz. Végül ugyanazon kép’ még egyszer, habár 
kissé elmosódottan is, újból ismétlődik. Nem találkozunk ugyan ismét 
félszigettel, de igenis egy félszigetszerüen tagolt szigettel, t. i. a vulkáni 
Kormosával, melyet a cbinai szárazföldtől a Fukianút választ el, és 
mely átnyúlik a vulkáni Philippinákboz, melyeknek nyugoti martján 
egy vulkáni görbe Falavántól Borneo felé, mig ellenben egy másik, 
inkább keletre tartó, a molukkai vulkánok felé nyúlik. A nagy 
óceán távoli hátterében a vulkáni Bonin-csoport és a Mariánok képezte 
görbék tűnnek még fel. Ezen vulkáni szigetvonulatok mindnyáján ta
pasztalható, hogy az óceán felé domborúak, a szárazföld felé pedig 
homorúak. Az ember igen hajlandó e jelenségben természettörvényt 
látni, miután egyéb földterületeken a vulkáni szigetek szintén hasonlóan 
rendezkedvék, igy pl. a Kis-Antillák is ívet képeznek, melynek domború 
oldala az Atlanti tengerre, homorú oldala pedig közép-amerikai szá
razulatra néz. Épen ezért hihetőleg csalódáson alapszik az, hogy az 
Uj-ÍIebridák látszólag kivételt képeznek. Ha ugyanis az Ambrym 
szigeti tevékeny vulkántól, a Tanna szigeten lévő, minden 10 perezben 
felpuffogó tűzhányó hegyen át, Mantew szigetvulkánig egy görbét hú
zunk, akkor ez az austráliai szárazföldnek domború oldalát fordítja; 
de itt valószínűleg két görbe találkozunk, melyek közül az egyik a 
Santa-Cruz szigetek Mendana vulkánától csak Tannáig ér, a másik pe
dig Mallikolőtól Tannán át Mastbew szigetecskéig terjed, mely esetben 
aztán mindkét hasadék az ív homorú oldalával néz a közeli szárazulatra.

Abból, hogy e szigetvulkánok gyenge hajlású görbén helyezkedtek 
el, következik továbbá az is, hogy ívüknek egy, a szárazulatba többé

ig*
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kevésbé mélyen benyúló öböl felel meg. így pl. a z Aleutáktól éjszakra 
a Bering-tenger fekszik, melynek még az ó- és újvilág közötti csekély 
összefüggést is sikerült szétrombolnia; a Kuriláktól éjszaknyugatra 
találjuk az ochocskai tengert, Japántól nyugatra a japáni tengert, a 
Lin-Kiu szigetektől nyugatra a sárgatengert s végül a Philippináktól 
nyugatra a dél-cbinai tengert.

A nagy-oceán éjszaknyugati partja mentében lévő szigetkoszorúk 
e szabályos elhelyezkedését a szellemes, bölcselő Krause Károly K. F. 
éles szeme már 1811-ben felfedezte, anélkül azonban, hogy vulkáni ter
mészetüket az ilyen rendezkedés szükségképeni okának ismerte volna 
fel. Maga v. Hoff is, a föld felszínének természeti változatairól irt koszorús 
pályamüvében, ezen szigetfüzéreket az ázsiai szárazulat egykori szélei
nek nézte, melyekben a hullámcsapás hézagokat ütött. Dana, „Manual 
of Geology“ czimű legújabb tankönyve 36. lapján szintén leirta ezen 
szabályos alakulást, ezen szigetképződmények vulkáni eredetére azonban 
a mi pedig egészen ismeretes volt előtte, figyelmessé nem tesz.

Humbold S. először, az 1811-ben megjelent „Essai politique sur 
la nouvelle Espagne“ czimű művében emliti, hogy a tüzokádó hegyeknek 
Mexico térképére való felhordásánál megdöbbenve vette észre, miszerint 
valamennyi a 18 éjszaki szélességi fok közelében fekszik úgy, hogyha 
a Tuxtla és Colima között fekvő vulkánokat egy vonal által kötnők 
össze, ez egy nagy földieken a legnagyobb kör ívét majdnem megköze
lítené. Ha meghosszabbítjuk — teszi hozzá Humbold — a mexikói 
vulkánok vonalát a csendes tengerbe, akkor a hasonlókép vulkáni ere
detű Revillagigedo szigetekre bukkanunk. Humbold S. egyik legszebb 
fölfedezése az : hogy a föld legtöbb tűzhányó hegyei sorokba rendez
kednek; és Buch Lipót, ki a Canári szigeten e tüneménynek hasonmá
sára talált, a sorvulkán elnevezést hozta indítványba. A törpe vulkánok 
egy raja, melyeknek kúpjai egymásra úgy következnek, mint sorban 
a katonák, a Canári szigetek egyikén, a Lanzarosán, két párhuzamos 
repedésből nyomult ki, melyeket, mint ez átalában gyakori, haránt- 
hasadékok kereszteztek. Ha magunknak az ily tovahuzódó hasa- 
dékokat ajkaknak képzeljük, melyekből időnkint izzónfolyó kőzetek 
bugyognak ki, és ha az ily hasadék vagy kurtább párhuzamos hasadé- 
kok egész raja rövidebb, de más irányú hasadékok által kereszteztetik, 
akkor a társvulkánok szabálytalanul felhalmozva tűnnek fel annoyira, 
hogy aztán a hasadékhálózatot, pontos fényképek nélkül, igen bajos 
felismerni, mint ez az azori és még inkább zöld-foki szigeteknél és a 
Galapagos vulkánoknál tapasztalható. Ámbár az ázsiai példák a vulká
noknak soronkénti elrendezkedését fényesen be is bizonyították, nem



következik az, hogy ők a földieké legnagyobb körén, hanem egy lapo
sabb íven feküszuek. Ha a kezdő a szigetsorok rendezkedésének vizsga- 
lásával már foglalkozott, az első pillanatra sikerülni fog neki a Mariá
nak, a Salomok és az Uj-Hebridák vulkáni természetét felismerni. Ennél 
azonban már nehezebb a hávai szigetcsoport vagy az éj szaki félgömbön 
fekvő Sandwich szigettenger és a Marquesas- vagy Mendana szigetek 
kettős lánczolatának megfelelő görbét megtalálni. Sokkal világosabban 
látható a guineai tengeröbölben az Anobom, S. Thome, Principe és 
Fernandó Pó szigetek vulkáni sorakozása, melyeknek meghosszabbításá
ban fekszik az afrikai szárazulaton a vulkáni Camerun hegység, és 
melyeknek görbéje szintén homorú oldalát forditja a szárazföld felé.

Nyílt tengereken a korallépitések által keletkezett másik szigetfaj 
előállását elsőben Charles Darvin Fitzroy-val való íöldköriili utazása al
kalmával a Sunda ut délnyugati részében fekvő madrepora eredetű Kiling 
és Kokos szigetek szorosabb megvizsgálásakor derítette ki. A zátony- 
épitő korall tudvalevőleg elhal, a mint törzsei elérik a tenger színét. 
Tudjuk továbbá azt is, hogy e meszetelválasztó polypok csak igen 
mérsékelt mélységben kezdik meg építkezéseiket, azért, mert csak a fel
melegedett tengervízben élhetnek meg. De miután a legtöbb korallsziget 
közelében a mérő ón váratlan mélységre száll alá, az alapnak azalatt, 
mialatt a korallépitmény felemelkedett, siilyednie kellett, ha mindjárt 
ezen mozgás közben szünetek s ezáltal a korallzátony növésében nyuga
lom állt is be. Olybá tűnnek fel e korallszigetek előttünk, mintha a 
természet végkisérletet akarna tenni, hogy egy elsülyedt szárazföldet a 
teljes eltöröltetéstől megmentsen, de ami késik nem múlik. Már Biruni, 
a kitűnő arab geograph arról értesít, miszerint időnkint a Maledivák és 
a Lakadivák egyes szigeteit a tenger elnyelte.* Még napjainkban is 
hallani, hogy a polynesiai szigetlakók menekülni és elköltözni kényte
lenek, mert törékeny lakhelyüket a tenger szétrombolja, ami érthetővé 
teszi azt, hogy a maláyi faj természeti kényszer folytán van oly nagy 
területen szétszórva, jóllehet pl. a Mavrik, kik a lakatlan Uj-Seelandra 
költöztek, hagyományaik szerint, Savairól, tehát egy magas szigetről 
jutottak oda. A délitenger mostani korallszigetei hihetőleg egy polyne
siai földrész hegygerinczein emelkedtek föl, legalább Dana kimutatja, 
hogy e szigetek, melyek szabálytalanul a napsugarakban úszkáló por-

* Hogy ily tünemények még mainapság is ismétlődnek, bizonyítékul Prentice 
hajóskapitány egy példát hoz fel, ki a maledivák egyikét, melyen néhány év előtt 
még pálma ligetek diszlettek, élő korallokkal fedve találta. Jóllehet a bennszülöttek 
azt állítják, hogy a szigetet a zajló tenger mosta el, mégis valószínűbb, ha a tenger 
fenék helyi siilyedését tételezzük fel. (Charles Darvin, Coral Reefs, London 1852. p. 72.)
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szemecskék módjára a déltengert keresztül-kasul borítják s csaknem 
párhuzamos vonalakban egy állandó irányt követnek, a mi a Cordiler 
rak párhuzamos hegylánczaira és hajtásaira emlékeztet. Tudva azt, 
hogy a zátonykorallok csak egy 16°R. középhőmérsékii tengervízben 
épittenek, akkor a geológiai jelenkorban korall szigetek csakis a forró 
és mérsékelt égöv alatt létezhetnek. Petermann földrajzi közleményei
ben (Petermanns geographischen Mittheilungen 1857. Tafel 1.) a déli ten
gerről egy oly térkép jelent meg, melyen a tenger hőmérsékletei fel 
vannak jegyezve, a korailövet pedig egy szines határ mutatja, melyet 
törvényünk megállapítására most bizonyságul hivunk fel arra nézve, 
hogy a szárazulattól távol, a korallövön túl, a szigetek csakis mint 
vulkánok, vagy vulkánok közelében emelkednek.

A Japán és California közt nyűgöt és keletnek és az Aleuták s 
a havai szigetek közt éjszak és délnek fekvő nagy vizterület, melyet 
egyedül illet meg jogosan a Csendestenger nevezet, teljesen szigettelen. 
Erre aztán egészen a korallépitkezések déli határáig a kis szigetek 
egész raja következik. Ezen ezer meg ezer sziget között csak két fájt 
találunk, t. i. magas és alacsony szigeteket.* A magas szigetek kivétel 
nélkül vulkáni eredetűek, az alacsony szigetek pedig kivétel nélkül 
korall építmények. A magas szigetek a Salamon-, az Uj-Hebridák-, a 
Yiti- (Fidschi), a Tonga-, a Samoa-, a Tahiti- és a Marquesas csoport
hoz tartoznak; sőt egyes előőrseik, mint Pitcairu-, a Húsvét-** és Salay- 
Comez-sziget vagy vulkánok voltak hajdanában, vagy legalább vulkáni 
eredetűek. A működő tűzhányók valamennyien a szárazföld közelében 
vannak, ellenben a Marianna-vulkánok Ázsiától-, a Samoa*** és Tonga

* Ezen alacsony szigetek közt olyanok is vannak, melyek újból felépültek, 
csakhogy igen gyér számmal találhatók; ilyenek Dana szerint (Manual of Geology 
p. 578.) a Paumotu csoportban az Erzsébet vagy Toau sziget, mely 80', Makatea 
szigete (tahit nyelven Maatea) 250', s Meinicke szerint (Der Archipel der Paumotu 
Zeitschr. d. Gesell, f. Erdk. 1870. p. 392) a Matia vagy Aurora sziget 250'-bal lön 
magasabb; e két utóbbi a vulkáni Társaság-szigetek (Gesellschaftsinseln) közelében 
fekszik. (Darvin, Coral Reefs p. 174). A C ooks-vagy Hervey szigetcsoportnál ugyan
ezen jelenség ismétlődik melyeket nem rég Lamont (Wild Life among the Pacific 
Islanders. London 1867. p. 72.) látogatott meg és irt le; az emelkedések ott: Atiu 
szigetnél 12'; Mangaia szigetnél 301' ; Ruruteanál 150', mely utóbbi a szomszédos 
Tubuai csoporthoz tartozik. A többi fölemelkedett korallképződmény, mint pl. Oahu 
a Havai-, Eua a Tonga- s végre Vavau és Savage- vagy Inue szigete a Barátságszi
getcsoporthoz tartozik, tehát vulkáni területen fekszik.

** A Húsvét vagy Rapa-nui sziget vulkáni jellegét J. L. Palmer is ismerteti 
(Proceed, of. the R. Geograph. Society. 1870. p. 109.).

*** Olesinga előtt, a Hajós szigetek (Schifferinseln) vagyis a Samoa csoport 
közelében Graeffe Ede az 1866. évi szeptember és október hóban tenger alatti vul-
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szigeteken fekvők Austráliától, a havaiak pedig Amerika földjétől távol 
lek Úsznék ; a Viti- (Fidschi) és a Mendana szigeteken fekvő vulkánok 
tüze pedig már kialudt. A Viti-vulkáunal újabban Seemann Berthold 
ismertetett meg, ki a Kadavu szigeten fekvő Rilke Levu vulkánt is 
megmászta. Már a hegy külső alakja a Vezuvra emlékeztet, lejtőin for
rások is bugyognak ki, s csúcsán egy mocsár látható, mely hihetőleg 
a roszul táplált krátertó végmaradványa. Dél- és Ejszakamerika azon 
marjait, melyeket a déli tenger mos, egyetlenegy sziget sem élénkíti, 
kivévén azokat, melyek a közeli part töredékeinek tekintendők. Hol e 
tenger belsejében szigetekre akadunk, ezek mindenkor vulkáni talajon 
nyugosznak, mint pl. a Revillagigedos-, a Galapagos-, a Juan Fernan
dez és Mas afuera szigetcsoportok. A Horn-fok megliosszabitásában is
mét vulkánokra bukkanunk, minők Dumont d’Urville Joinville földe, mely 
a vulkáni Shetland csoporthoz tartozik, s melyre keletnek a déli Sand
wich szigetek következnek, melyek behatóbb kutatás után valószínűleg 
még is csak vulkáni eredetiteknek fognak mutatkozni, minthogy ők is 
görbe vonalban helyezkedtek el.

Sziget dolgában az Atlanti-Óceán még szegényebb. Délnek a vul
káni Islandtól először az azori párhuzamos vulkánsorra bukkanunk, 
aztán jönnek a madeirái és a 'canári szigetcsoportok, kialudt és még 
most is tevékeny vulkánaikkal. Szemközt velők nyugaton, az újvilág 
közelében, a siktengeren találjuk az Atlanti Óceán egyedüli korallépit- 
ményét, t. i. a Bermudas szigetcsoportot*. Innét Afrika közelében követ
keznek aztán a már fentebb említett zöldfoki vulkánok és a guineai 
tengeröbölben fekvő vulkáni szigetek. Az egyenlítőn túl a brasiliai mart 
előtt magányosan fekszik Fernando Noronha szigete,** mely vulkáni 
kőzetekből álló alkotmány. Ettől éjszakkeletre a Péter és Pál sziklák 
feküsznek ; ezek közül az első, melyet Darvin meglátogatott, egy pala 
lap, mely a vulkáni képződés minden lehetőségét kizárja De ha a vul
káni Szt.-Ilona szigettől az Ascension vulkáni szigeten át mindkét sziklá
hoz görbe vonalat húzunk, ez az Ascension szigeten túl az Atlanti- 
Óceánnak oly helyeit fogja érinteni, hol a tengeri utazók 1747 óta 
egész napjainkig tengeralatti vulkánok kitöréseinek jeleit többször ész

kán kitörést észlelt (Ausland 1867, p. 522.) (L. ö. v. Lyell, Principles. 10 th. ed. 
London 1867. p. 406.).

* A Bermudas szigeteken vékony homokkő rétegek is jönnék elő, mint azt az 
lijabb megfigyelés tudomásunkra hozza. (Nantical Magazine, 1868. p. 408.), melyek 
azonban a vihar és hullám által a szigetekre hordott kovapáncél töredékekből ke
letkeztek.

** Ezt illetőleg lásd Globus XXIII. Bd. p. 240.
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lelték.* Délen a 20-ik szélességi fok közelében Trinidad és Martin-Vaz 
kopár sziklái láthatók, melyek, daczára hogy az Indiába hajózok által 
óráik igazítása végett érintetnek, eredetüket illetőleg kimerítő adatok 
mégis hiányoznak. Ellenben Tristan da Cunha egy régi vulkáni alkot
mány** és Diego Alvarez (Gough) szigete azon hasadékon fekszik, mely 
Tristan szigettől a Thompson szigeti vulkánt viselő Kozier-Bouvet szi
getcsoportig nyúlik. Afrikától délre, nyugatról keletnek húzódva, hihe
tőleg ugyanazon hasadékon három vulkáni szigettenger, t. i. a Marion-, 
a Corzet- és a Kerquelen-csoport következik. Madagaskártól keletre a 
vulkáni Mascaren, Bourbon és Lauritius szigetekre akadunk, melyeknek 
meghosszabbításában a gránit alkotta Rodriguez sziget fekszik; nyugatra 
pedig a Mozambiques útban a vulkáni Comórok vannak. A Madagaskár 
és Australia közötti tért csak korallépitmények borítják, kivévén a dél
nek fekvő Szt.-Pál és Amsterdam ikervulkánokat. Austráliától délre a 
hóval és jéggel takart délsarki ismeretlen szárazföldtömegek feküsznek, 
melyek azonban tevékeny vulkánokban, milyenek a Balleny szigetek 
és a Victoria föld kötődte kúpjai, nem szenvednek hiányt. A vulkáni 
Auckland szigetek aztán a vulkáni Uj Seelandra vezetnek át, mely 
keletre a Chatham szigetek képében állította föl vulkáni előőrsét.

A szárazulat közelében fekvő szigetek tehát vagy meredek partok 
töredékei, mint pl. a fjord szigetek, vagy pedig az elsülyedt continens- 
nek elöntése folytán visszamaradt szárazföldek; ellenben a sík tengeren 
fekvő szigetek vagy meszet elválasztó polypok működése folytán kelet
keztek vagy pedig vulkáni kitörések területén feküsznek.

E felfogással sokáig nem tudtuk összeegyeztetni azt, hogy cana- 
dai Lőrinc-öbölben fekvő Anticosti szigeten, mely sem vulkáni területen 
nem fekszik, sem pedig korallépitmény nem lehet, Henri Jule*** állítása 
szerint, sem béka, sem teknőcz, sem pedig kígyó nem lakik. Ha a 
batrachiák valamely szigeten hiányoznak, ez arra mutat, hogy azok 
nem rég emelkedhettek ki a tengerből, mert úgy a béka, mint a tek- 
nőcztojás a tengervíz által, mint ezt Darvin kimutatta, csakhamar el- 
pusztittatik. De minthogy* Anticosti nem Labrador vagy Uj-Braunschweig 
síilyedése folytán szakadt el, mert akkor a most hiányzó állatok meg
maradtak volna rajta, fel kell tehát tennünk, hogy e sziget a nélkül,

* A fentebbiek Írásakor a szerző még nem tudta, hogy Darvin hasonlókép 
vélekedik, kinek nézetét Sir Charles Lyell is magáévá teszi (Principles 19 th. ed. 
tom II. p. 63. Humbold Cosmos IY. Bd. p. 376.).

** L. Petermann’s Geogrf. Mitth. 1855. p. 83. és tab. VII.
*** The Labradro Peninzula. London 1863. tom. II. p. 70.
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hogy valaha a szárazulattal összefüggött volna, a tengerből emelkedett 
ki. Gondos kutatások azonban más eredményre vezettek. Az Anticostit 
alkotó kőzetek ugyanis eg) oly képződmény szakba tartoznak, melyet 
az amerikai geologok a Queoeck és a Niagara formatio közé helyeznek, 
tehát a felső siluri képződmény egy emeletét képezi.*, Mielőtt a silur- 
korszak véget ért, Anticosti már a tengerből kiemelkedett volt s azután 
csakhamar elszakadt az amerikai szárazföldtől; és csak igy lett lehet 
ségessé, miután abban az időben a hüllők még nem léteztek, hogy 
batrachiák által nem népesült be. Anticosti tehát sziget volt s az is 
maradt, még mielőtt a békák és tekönőczök léteztek; a sziget tehát az 
egykori silur szárazföldnek egy ősrégi darabja.

A déli tenger csak egy szigete, illetőleg szigetcsoportja, melyről 
mindekkoráig hallgattunk, t. i. Uj-Caledonia a vele párhuzamosan elhe 
lyezett Loyalität- szigettel együtt támaszt eredetét illetőleg kétséget. Az 
utóbbi szigetek ketteje és Uj-Caledonia hegyes. Vulkánok vagy vulkáni 
erők nyomai még eddig nem észleltettek rajtok, úgy látszik tehát, hogy 
ezek kivételt képeznek azon szabály alól, hogy valamennyi magas szi
get vulkáni eredetű. Ezután abban lehetne megnyugodni, hogy kiemel
kedésük a vulkáni Uj Hebrida szigetsorok és Austrália szárazföldé közt 
kevésbé meglepő, mert más vulkánsoroknál is mutatkozik olykor, hogy 
szigetsorok nagyobb körökben párhuzamosan követik az emelési hasa- 
dékot, pl. a vulkáni Sumatra óceáni oldalán lévő Ma n t a v i  szigetek igy 
vannak egymás mellé sorakozva. Az Uj-Caledonia és az Uj-Hebridák 
közötti távolság azonban sokkal tetemesebb, semhogy összehasonlitás 
alkalmaztathatnék. Ha ellenben Uj-Caledonia hossztengelyét éjszaknyu
gatnak meghosszabbítjuk, akkor e  ̂ a Louisiad szigettengert érinti, mely 
ismét nem más, mint Uj-Guineának tenger alá sülyedt része. Ha továbbá 
tekintetbe veszszük, hogy az uj-seelandi csoporton két emelkedési ten
gely metszi egymást, nevezetesen, hogy egy délnyugattól éjszakkeletnek 
menő, egy másik délkeletről éjszaknyugatra irányulóval találkozik és 
hogy ez utóbbi meghosszabbítva Uj-Caledonia délkeleti csúcsát érin ti; 
ha végre nem tévesztjük szem elől azt sem, hogy az austráliai conti- 
nens keleti partja Uj-Seeland mindkét tengelyirányával párhuzamosan 
halad, és mint ez utóbbi, a 25 déli szélességi fok alatt egyszerre éj- 
szaknyuyat felé részarányosán kanyarodik, akkor ezen közös és hihető 
leg nem esetleges hasonló alkotás egy geológiai múltra utal, melyben 
az uj-hollandi coutinens beljebb hatolt a déli tengerbe, hol Uj-Guinea,

* L. Logau „Geology of Canada“ (Montreal 1863. p. 298 sg.) ozimű művében 
az Anticosti formatio leírását.
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Uj Seeland és Uj-Caledonia még hozzá tartozott, melyek hajdani part
jainak határait mutatják. Uj-Caledonia még mindig azon szigetek közé 
tartozik, melyek lassan alászálnak, és hogy e szigetcsoport és Australia 
közt is nagy sülyedés ment végbe, mutatja a nagy „Barrierenriff“ mely
nek Óceán felőli szélén az ón többé feneket nem ér. Ha az austráliai 
continens déli csúcsa valaha magasabb délsarki szélességekig nyúlt 
úgy, hogy csúcsa az uj-seelandi délsziget, valamint Tasmania meghosz- 
szabbitásába esett, akkor érintenie kellett a mai Macquarie szigetet, 
s alakjának a mai Afrika szakasztott másának kellett lennie.

Valamennyi eddig említett szigettől Madagaskár és Ceylon telje
sen különbözik. Mennél többször vizsgáljuk e szigeket, kinézésűk annál 
sajátságosabb. Már Forster János Reinhold, ki Cook-ot második útjában 
követte s ki Lord Bacon szerint, legkorábban foglalkozott földrajzi 
összehasonlitásokkal, felismerte, hogy a nagy világszigetek hegyesen és 
meredeken nyomulnak délnek. 0  maga látta, hogy Afrika a jóremény- 
ség-fokánál meredeken sülyed a tengerbe, elhajózott a Tüzföld mellett, 
Tasmánia déli csúcsát is érinté, melyet akkoriban (1773) és még a 
múlt század végén is az austráliai szárazföld valódi félszigetének tartot
tak, s ő még az elő indiai félszigetet teljes joggal a világsziget délre 
helyezett háromszögű kinövésének nézte. Igen érdekes — teszi aztán 
hozzá — hogy e szárazföldi csúcsok nyugati szélei szigetmentesek, míg 
ellenben keleti szélein nagyobb szigetek és szigetcsoportok emelkednek 
ki; ugyanis a délamerikai csúcstól keletre a Falkland csoport, a dél
afrikai háromszögtől keletre Madagaskár, az előindiai félszigettől keletre 
Ceylon s végre Australia tasmániai fokától az uj-seelandi szigetcsoport. 
Legyen bármily sajátságos e szigetek helyi viszonyainak összhangzása, 
mégis mi más szemmel nézzük e testeket, mint minővel azokat száz 
év előtt Forster nézhette. A lapos Falkland szigetek patagoniai flóra- 
és faunájukkal a délamerikai continenshez tartoznak s igen keveset ha
sonlítanak a vulkáni uj-seelandi csoporthoz, az egykori Australia sark
kövéhez, melylyel csak a régmúlt geológiai időben függhettek össze szá
razon. Ceylon és Madagaskár alakja még különbözőbb gondolatokat 
keltenek bennünk, melyek, mint azt Humboldt S. odavetőleg bár, de 
igen találóan értelmezte „continentalis jellegűekk‘. (Kosmos IV. 413.) Jól
lehet Madagaskár a vulkáni Comorok és Mascarenek közt fekszik, sőt 
nehány ponton szintén vulkáni jelenségeket mutat, még sem szabad 
őt vulkáni eredetűnek tekintenünk. Afrikától egy óceáni völgy választja 
el, melyen a macombique-i áram éjszakról délnek folyik át. Ez óceáni 
vizek afrikai és madagaskári parthatárai megfelelő ki és beugró szö
geikkel erósio-völgy jelleggel bírnak; ha ugyanis szabad összehasonli-



tani a belterületek folyó édes vizeinek jelenségeit a világtengerek kör
mozgásaival. S mégis e csábitó hasonlatosság daczára Madagaskár a 
mai Afrika elszakadt részének nem tekinthető.* Habár mindkét szerves 
osztálya még eddig nincs teljesen kikutatva és összehasonlítva, mégis 
eleget tudunk róluk arra nézve, hogy Madagaskárt, sajátságos állat- és 
növényalakjai folytán, Önálló kis világnak nézzük. A többi közt, mint 
ezt Schlegel a hollandi Heptolog már rég kimutatta, saját kígyói van
nak; s három faj félmajmot bir kizárólag, ezek Aye-Aye, Indri és a 
valódi Maki vagy Lemurinák, mint ezt R. Owen nem rég bebizonyította. 
Ceylon állat- és növényformái ugyan sokban megegyeznek az indiai 
félszigetével, mi az indiai szárazföldhöz való közelsége folytán másként 
nem is lehet, mégis már Ritter Károly, és még határozottabban Sir 
Emerson Tennent kimondta, hogy Ceylon nem tekinthető Dekan elsza 
kadt darabjának; s ez utóbbi különösen Ceylon sajátságos állat- és 
növényvilágának kimutatása által bebizonyította, hogy e sziget önállósá
gát egész a mai napig megőrizte, mi annál különösebbnek tetszhetik, mi
után a szárazfölddel való összefüggés „Adám hídja“ által megkezdődött 
melyet az indiai épos szerint a szövetséges majom-királyok a Rámának 
a szigetre való berontása alkalmával építtettek. Madagaskar és Ceylon 
tehát a hajdani világszigetek meglévő maradványai, melyek a mostani 
nagy szárazfölddel nem voltak ugyan kapcsolatban, de talán egymással 
össze voltak kötve, és pedig az éjszaknak fekvő gránitos Seychella szi
getein** és Madagaskár meghosszabbításában terültek el. Hogy ott Ma- 
dagaskáron, a gránitos Rodriguez szigettel összefüggő Mascereneken, 
Seychellák , Maledivák és Ceylonon át valaha, természetesen csak a 
legrégibb harmadkorban, egy világrész fekhetett, mely keletnek egész 
Celebesig terjeszkedett, ezt a teremtési központok egységének tanát kö
vetők egyhangúlag kénytelenek elfogadni, mert a Lemuriák vagy roka- 
majmok és a hozzájuk közel álló restmajmok, átalában majdnem vala
mennyi félmajom e szigetekre szorítkozik, miért is Sclater indítványba 
hozta, hogy ezen eltűnt szárazulat Lemuriának neveztessék. Celebes 
kevés idegen emlősei által, a mennyiben ezek az afrikai alakokkal össz-

* Ha Madagaskár valaha oly földterülettel, mely ma Afrikához tartozik, ösz- 
szeköttetésben állott, akkor ez a rniocän időszak végén szétromboltatott volna. Sir 
Charles Lyell Principles 10 th. ed. tom. II. p. 453. — GeofFroy de Saiet Hilaire Mada
gaskárt külön világrésznek mondja.

** E. P. Wright tanárnak a Britisch Association egyik ülésén tartott előadása 
szerint a gránitos Seychella szigetek, melyeknek legmagasabb csúcsa 3500—4000' 
magasságra emelkedik, 1868-dik év óta sülyednek; mert a korallzátonyok a mostani 
parttól messze feküsznek.
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hangzók, azt bizonyítja, hogy a távol nyugaton szárazföldekkel össze 
kellett függnie.* A múlt ezen athiopiai világrészéhez tartozik talán a 
sarkvidék is, mely Afrika növényvilágától annyira elütő, sajátságos és 
nagyszámú fajok által tűnik ki, hogy egy oly alapos búváruk, mint dr. Ho
cker a sarki földekben az egykori szárazföld romjait látja, melye
ket Afrika délfelé való, terjeszkedése által csatolt magához. Hogy 
az előtt az indiai óceán helyén a száraz és tenger elosztásának s ennek 
folytán az akkori éghajlatnak is másnak kellett lennie, azon körülmény 
is bizonyítja, hogy a Kerguelen szigetén található kővűlt növény ma
radványok erdőségek létezésére mutatnak, holott jelenleg ottan alacsony 
növények csak nehány faja küzd létéért.

Ha most az elért eredményre végpillantást vetünk, ha t. i. azon 
körülményt tekintjük, hogy a nyílt tengerekben fekvő szigetek csakis 
vulkáni eredetűek vagy korallépitkezések folytán álltak elő, ha ugyanis 
bebizonyithatólag nem a közeli szárazföld részei, akkor egy régi és 
nyomasztó tévedéstől szabadulunk meg, melyet még ma is meggondolat
lanul vesz át egyik a másiktól. Naponként halljuk fennen hirdetni azt, 
hogy a tengerek feneke ugyanoly egyenetlenségekkel bir, mint az idő
járás ellenséges támadásainak kitett száraz földfelszín. Azt állítják, hogy 
az óceán fenekén ép úgy vannak hegyek és völgyek, mint a levegővel 
érintkező szárazföldön. Történelmileg kutatva ezen téves tan eredetét, 
azt találjuk, hogy a XVII. század közepe táján Kircher Athanásius tu
dós jezsuita volt az első, ki azt képzelte, hogy a látható hegységek, 
melyeket ő a ,,földcsontvázá“-nak nevezett, a vizalatt részint a délkörök, 
részint a szélességi fokok irányában folytatódnak. Száz évvel utóbb a 
szellemes Francois B u a c h e ,  kinek a földtan" különben sok szép eszmét 
köszön, ugyanezen gondolatot vetette föl és fantasticus földképen muto
gatta, mikép húzódnak a közeli szárazföld hegyvonulatai az előttük 
fekvő szigetekig, mintha azok elsülyedt hegylánczok csúcsai volnának, 
így vezette az Atlast a Canári szigetekhez, az amerikai Cordilerrákat 
pedig a hawaii szigetcsoporthoz. Azóta a földleirók e „tengeri hegysé
geket“ folyton emlegetik, s jóllehet Humboldt-nál e kifejezéssel nem 
találkozunk, használta azt Gatterer, Torbern, Bergmann, a bölcselő Kant, 
a buzgó A. Zenne, és, sajnálattal kell kimondani, még Ritter Károly ré
gibb irataiban is előfordul. Ez a rendszerbe szedett agyrém azon időből 
származik, midőn egyéb tengermélységeket nem ismertek mint a partok 
sekélyeit. Mindenesetre a tenger fenekén mindazon egyenetlenségeknek 
hiányozniok kell, melyeket légkörünk mállasztó erői idéznek elő, a me-

Wallace, The Malay Archipelágó, London 1869. tom. I. p. 432 sg.



lyeket erisio név alatt ismerünk. Valamennyi a tenger mélyében kép
ződött réteges kőzet vizirányos települést mutat, tehát midőn valamely 
szárazföld tenger alá stilyed előbb-utóbb kitöltetnek azon redők és ba
rázdák, melyeket alászállása előtt a légbeliek létre hoztak. A hegysé
gek helyett a tenger fenekén inkább terasse-képződmény lehet uralkodó, 
azonban ily tenger alatti terasse-ok lejtőit nem gondolhatjuk oly mere
deknek, mint a hog}r pl. Irland és Skócia martjai ereszkednek a ten
gerbe, hanem csak oly csekélyeknek kell képzelnünk, hogy rajtok egy 
ember, az útnak kanyarodása és tüdejének különös erőltetése nélkül, 
mehet fölfelé. Abban, hogy ezen á l ta n  gyökeret vert, nagy részük volt 
azon eszményi mélységi metszeteknek, melyeket a tengeralatti egyenetlen
ségek érzékesitésére rajzoltak, és melyeken a magassági különbségek 
nagyobb mérték szerint készültek, mint a vízszintes távolságok. Ez által 
csak domborzati torzképeket nyerünk, mely azonban a képzeletben mé
lyen bevésődik s onnan nehezen törölhető ki. Ilyféle tanulságos például 
szolgál az atlanti völgy legnagyobb szélességében Guineától Mexikóig 
vett sajátságos metszet; mely vonalon az amerikaiak nagy számú 
méréseket eszközöltek. Ha a 20 és 30 nyugati szélességi fok 
közötti tért, mely a legnagyobb magassági különbségeket mutatja, 
valódi viszonyuknak megfelelőleg rajzoljuk, akkor a capverii sziget 
vulkánok, melyek e torzképen egy fésű fogaihoz hasonlítanak, alacsony 
kuphegyekké válnak, melyek vulkáni erők által egy csekély tenger- 
alatti lejtőre rakattak le. Ha az Ej szaki tengert egyszerre ki lehetne 
szárítani, akkor feneke egy alacsony buczkákkal borított sivataghoz 
hasonlítana. A völgyek helyett ellenben nehány helyen tölcsérféle mé
lyedéseket találnánk, főleg oly helyeken, hol a régi üres tereknek a 
széleken megkezdett kitöltése a közép felé még nem ért teljesen véget. 
A mit eddig az atlanti óceán a szárazföldtől távolabb eső részeinek 
mélységéről tudunk, az eddigi mérőeszközök hiányossága mellett, és 
bármily merész legyen is a mélységmérés eredményeinek keresztmetsze
tekben való ábrázolása, mégsem lehet „tengeri hegységekről“ és tengeri 
völgyekről beszélni, hanem csak földhullámokról, minőket pl. az európai 
Oroszországban látunk, ha kitöltve képzeljük a folyók által kimosott ba
rázdákat.*

* Mióta a fentebbiek közöltettek, Bischof Gusztáv „Die Gestalt der Erde und 
der Meeresboden“, czimű művében (15. 1.) véleményünket igazolja, azonban hozzá 
teszi, hogy az atlanti tengerfenék közepén, ott, hol az angol táviró-huzal fekszik, 
torladék halmozódott föl, mely 18-9 német mtfdnyi alap mellett 2126’-bal Neufund
land, 3006'-bal Irland felé esik, tehát a keleti lejtő esése: 1, melyen egy vasút ne
hézség nélkül egyenes vonalban felfelé haladhatna.
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Ha Éjszakamerika és Irland, valamint Guinea és Nyugat-India 
közt az egész vonalon, körülbelül 70 mértföldnyi távolságban ez utóbbi
tól egy oly hegyláncz, minő a Kaukauzus vagy az Alpok, vagy a Szikla- 
hegységek feküdnének, akkor csúcsainak szigetekként ki kellene álla
mok. Midőn az óceáni szigeteket vizsgáltuk, csak Uj-Caledouiát és a 
Seychellákat találtuk nem vulkáni és nem korall eredetüeknek, de mind 
ekettőt az egykori szárazföldek valöszinű maradványainak ismertük fö l; 
ezeken kivül azonban nincsenek oly szigetek, melyeket a tengeri be
gyek levegőre kinyúló csúcsainak tarthatnánk, ha csak a korallszigetek 
cordilleraszerű sorára nem gondolunk, melyekről azonban tudjuk : álla
tok épitették. Ha meggondoljuk, hogy a világszigetek zárt tömegekben 
lépnek fel, hogy a száraz föld az éj szaki félgömbön van felhalmozódva s 
nagy csúcsokkal nyúlik le délnek ; tekintetbe véve azon körülményt is, 
hogy a szárazföldek nyugoti és keleti óceáni partjain valamennyi félszi
get délnek és nem éjszaknak irányul; akkor kénytelenek vagyunk azon 
véleménynek helyt adni, hogy a jelenlegi világszigetek emelése egy 
középpontban indult meg és állandóan éjszak és nyugat felé haladván, 
folyton gyarapítja a mai szárazulatokat, és dúsan kárpótolja ama vesztesé
get, melyet százados sülyedés netalán egyes helyeken okozott, hogy 
az emelkedés mindég a szárazföldtől indult ki és a tenger alatt folyta
tódott, nem pedig megfordítva.

Sok itten először kimondott állításra elégséges bizonyítékokat csak 
akkor fogunk találni, ha a szigetek szerves termékeit, t. i. állat és 
növényeit az összefüggő szárazföldéiével össze fogtuk hasonlítani. Akkor 
aztán az is ki fog tűnni, hogy e szigeteken lakó teremtményeken egy 
különös végzet nyugszik, mely nemcsak physikai külsejükre szorítko
zik, hanem a lakók történeti sorsát, erkölcseit és nyelvét is befo
lyásolja. {II. Gy.)


