
A lemeztektonika és bírálata
írta: Szénás György

A tektonikai elm életeket általában abból a 
szempontból szokták megítélni, hogy az alapju
kat alkotó tények léteznek-e, hogy meddig 
m entek el a következtetések levonásában (nem 
m erészkedtek-e a képzelet birodalmába) és, 
hogy m ennyire alkalmasak a helyi földtani je
lenségek m agyarázatára. A lem eztektonikát is 
így elemezzük.

Az oceán-floor spreading jelenségére alapo
zott lem eztektonika lényege a következő. Az 
Atlanti-óceánnak körülbelül a közepén egy fia
tal vulkáni hegysor húzódik, am elynek átlagos 
relatív magassága 3000 m éter. Á ltalában víz bo
rítja, de néhol — m int például az Azori-szige- 
teknél, vagy Izlandnál — a magasabb csúcsok a 
tenger szintje fölé emelkednek. Ezt a hegysort 
magyarul „óceáni hátságnak” nevezik. Angol 
elnevezése: „mid-oceanic ridge”, sokkal szeren
csésebb, m ert egyrészt kifejezi az óceán-középi 
elhelyezkedést, m ásrészt pedig a „ridge” (ge
rincvonulat) vonalasabb értelm ű szó, m int a 
hátság, ami azért lényeges, m ert pl. az A tlanti 
„hátság” csaknem sarktól sarkig terjed. (A 
Csendes-óceánt lényegében hasonló, de bonyo
lultabb kép jellemzi.)

A hátság gerincén, ill. tetőtengelyében egy 
törésekkel határolt, 35—50 km széles árok (an
golul: „rift valley”) húzódik, amely jelenleg is 
működő vulkanizmus színtere. A rift valley-t 
sekélyfészkű, és M <  7 m agnitúdójú földrengé
sek öve kíséri.

Az árokról feltételezik, hogy állandóan 
szélesednék, vagyis két partja  állandóan távo
lodnék egymástól, ha az így keletkező ű rt alul
ról állandóan utánpótlódó köpenyanyag nem 
töltené ki. Az új anyag nem más, m int állan
dóan képződő új óceánfenék.

Miközben a kőzetek az árok m indkét olda
lán távolodnak és az új kőzet az árokban meg
szilárdul, egy különleges földtani m agnetofon 
— a földi mágneses tér — regisztrál. A frissen 
megszilárdult bázisos vulkáni kőzet ugyanis a 
föld mágneses terében, az éppen akkor uralkodó 
mágneses tér irányának megfelelően polarizáló
dik. A mágneses tér iránya jelenleg az északi 
féltekén északi és lefelé mutató, a déli féltekén 
pedig északi és felfelé mutató. Paleomágneses 
vizsgálatokból tudjuk, hogy a mágneses északi 
pólus, jelenlegi helyzetétől 20°-nál távolabb, 
sok százezer, sőt esetleg néhány millió éve, 
nem volt.

Amikor az árkot kitöltő kőzet megszilárdul, 
az árokban egy bizonyos mágneses polarizációjú 
sáv jön létre. Ez a sáv polarizációját — a ter- 
moremanens m ágnesezettség következtében —- 
m egtartja. Egyszer azonban a földi mágnenes 
tér iránya hirtelen megfordul. A következő 
effúzió m ár fordítottan polarizálódik, és a ko
rábbi sávnak a szétúszás következtében félbe
vágott félsávja között, most egy azokhoz képest 
fordítottan polarizált mágneses sáv helyezke
dik el.

Az átfordulások oka ismeretlen. Tény 
azonban, hogy a két átfordulás közötti időtarta
mok nem egyenlők. Nagyságrendjük — nagy 
általánosítással — tízezer és millió év között 
van. Ma m ár (a hívők szerint) elégséges ilyen 
adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hátságok
kal párhuzamos paleomágneses sávozottság léte 
felől kétség ne maradjon.

A spreading — a szétúszás — sebessége az 
ellentétes irányban mozgó két óceánfenékdarab 
sebességének az összege. Nagyságrendje cm/év 
és tíz cm/év között mozog. Legnagyobb a sebes
ség a Csendes-óceán keleti részén, legkisebb az 
Atlanti-óceánban. Földtani értelem ben a leg
kisebb sebesség is nagynak számít. Az A tlanti
óceán északi része a harmadidőszak elején kez
dett szétnyílni. Szétnyílása tehát m integy 70 
millió évet vett igénybe. A jóval szélesebb 
Csendes-óceán szétnyílásához 100 millió év volt 
szükséges.

A szétúszást fenékm inta-vizsgálatok is meg
erősítik. A hátságtól bárm elyik irányban távo
lodva ugyanis egyre idősebb bazaltokat és egyre 
idősebb üledékeket fú rtak  meg. Ezt állítja a 
spreading irodalma, kiegészítve azzal, hogy az 
óceánok fenekén 150 millió évesnél idősebb üle
déket még nem találtak.

Az óceáni hátságokat haránttörések tagol
ják. A kisebb haránttörések azért keletkeznek, 
m ert a hátságtól távolodó lem ezek  (a lemezek 
leírását később adjuk meg) nem síkon, hanem 
gömbfelületen mozognak. A relatív elmozdulás 
tulajdonképpen rotáció. A spreading rotációs 
tengelye nem azonos a Föld forgástengelyével. 
Ennek gömbi geometriai következményei (Eu- 
ler) hozzák létre azokat a feszültségeket, ame
lyek a haránttörésekben és az ezekkel járó 
földrengésekben oldódnak fel. A lemezek — 
am int m ajd látjuk — nem nagyon vastagok; a 
súrlódásnál nagy feszültségek nem lépnek fel; a 
vulkáni tevékenység m agkam rái sem nagyon 
mélyen vannak. Mindez megmagyarázza, hogy 
a hátságok földrengései m iért sekélyfészkűek, 
és m agnitúdójuk m iért kisebb 7-nél.

Azokat a haránttöréseket, amelyek mentén 
nem csak a lemez egyes darabjai egyenlítik ki 
az em lített feszültségeket, hanem  amelyek m en
tén két lemez — egymáshoz súrlódva — érin t
kezik, az angolszász irodalom „transform  fau lt”- 
nak nevezi. A kifejezést azonban elég követke
zetlenül használják, m ert a szerzők hol csak a 
lemezérintkezési haránttörést, hol pedig m inden 
hátsági haránttörést ezzel a szóval illetnek. A 
tágabb értelem ben vett transform  fault-ok 
m entén nagy vízszintes elmozdulás nincs, hiszen 
egy-egy lemez, m int egész mozog.

A spreading tehát azt jelenti, hogy az 
óceánfenék egy pontja több ezer kilométeres 
u tat tehet meg. A pont azonban önmagában 
nem mozoghat, tehát fel kell tételezni, hogy az 
óceánfenék egy úszó m erev lemez teteje. A hát
ságtól (amelyet most m ár spreading központ
nak is nevezhetünk) két m erev lemez úszik
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ellentétes irányban, mindaddig, amíg valam i
lyen akadályba nem ütközik. Az akadály term é
szetesen nem lehet más, m int egy másik lemez. 
A lemezek ütközési sávja nagy tektonikai tör
ténések zónája. Mielőtt azonban ezeket a tö rté
néseket megvizsgálnánk, nézzük meg közelebb
ről a lemezeket.

A föld kérgét m ár viszonylag régen ismer
jük. Azt is régen tudjuk, hogy a legfelül levő 
— és a kéreg egészéhez képest legtöbbször 
elhanyagolható mennyiségű — üledékes részt 
nem számítva, a kéreg egy felső — granitoid —, 
és egy alsó — gabbroid —- „rétegre” oszlik. 
Ez a durván kétréteges kéreg a felső köpeny 
ultrabázisos, szilárd halmazállapotú, de az adott 
dimenziók m ellett plasztikusan viselkedő kőze
tein, izosztatikusan úszik. A kéreg átlagos vas
tagsága 30—35 kilométer. Ebből mind a gabb
roid, mind pedig a granitoid öv körülbelül fele
fele arányban részesedik. A két övét elválasztó 
határfelületet Coa-rad-felületnek, a kéreg talpát 
pedig Mohorowicic-felületnek nevezzük.

Azt m ár kevésbé régen tudjuk — és ehhez 
az új ismerethalmazhoz a m agyar szeizmikus 
mélyszondázások is jelentős m értékben hozzájá
rultak —, hogy a kéreg vastagsága, a kérgen 
belül pedig a granitoid és gabbroid öv vastag
ságának egymáshoz való viszonya, valójában 
erősen differenciált, és a differenciáltságnak 
tektonikai jelentősége van. Kontinentális, táb
lás vidéken általában az em lített átlagos vastag
ságot találjuk és a kérget felépítő két öv viszo
nya is általában normális. Lánchegységek alatt 
azonban a kéreg vastagsága a 70—80 kilom étert 
is elérheti, rendszerint a granitoid öv túlsúlyá
val. Az óceánok jelentős részén a kéreg vastag
sága mindössze néhány kilométer, és gabbroid 
(néhol a kéreg hiányzik). A medencékben is vé
konyabb a kéreg a normálisnál. A K árpát-m e
dencében például az átlagos kéregvastagság 24 
kilométer, a granitoid öv túlsúlyával. A Fekete
tenger medencéjében az átlagos kéregvas tagság 
18 kilométer, és a granitoid rész teljesen hiány
zik.

A köpenyről a közelmúltig alig tudtunk 
valamit. A Nemzetközi Geofizikai Év és az 
Upper M antle Project kutatásai azonban — az 
utóbbi tíz évben — a köpenyre vonatkozó isme
reteinket jelentős m értékben kibővítették. Ek
kor vált bizonyítottá (MT mélyszondázásokból) 
az a korábbi — kissé bizonytalan — szeizmoló
giai információ, hogy a felső köpeny korántsem  
homogén, hanem  felső — 80—200 kilom éter 
vastag — burka alatt egy olyan öv feszik, 
amely glóbusz-szerte létezik, amelyben a szeiz
mikus hullám terjedés sebessége hirtelen csök
ken, holott lefelé növekednie kellene, és amely
ben az elektromos vezetőképesség hirtelen meg
növekszik, holott lefelé csökkennie kellene.

Mindebből arra  következtettek, hogy eb
ben az övben a hőm érséklet is nagyobb, m int 
alatta vagy felette; sőt, ez az öv valószínűleg 
olvadt állapotban van. Ezt az övét asztenoszfé- 
rának nevezték el. A felette levő, ra jta  úszó 
felső köpenyrész a kéreggel együtt a litoszféra 
elnevezést kapta. A litoszféra tehát maga a le
mez. Pontosabban: az a 6—8 hatalm as lemez,

amelyet ez az elmélet feltételez, alkotja a Föld 
litoszféráját.

A lemeztektonika szemléletével tehát a li
toszféra szorosabb egység, m int a kéreg, és a 
kéregnek alig van önálló élete, a teljes litosz
féra sorsában osztozik. A litoszféra lemezei azok 
a tektonikai alapegységek, amelyek az aszteno- 
szférán úszva, spreading'-központjuktól (az 
óceáni hátságok rift valley-jétől) távolodnak és 
a ra jtuk  levő kontinenseket is magukkal viszik.

A lemezek csak addig úszhatnak, amíg egy 
másik lemezbe nem ütköznek. A litoszféra ösz- 
szefüggő volta pedig azt jelenti, hogy minden 
lemez valahol mindig ütközik. Az ütköző lemez
nek valamilyen módon fel kell emésztődnie, és 
a felemésztődésnek számos földtani—geofizikai 
következménye kell, hogy legyen.

A lemezek vége (angolul: trailing edge) 
tehát az óceáni hátságok rift valley-jénél van. 
A lemezek eleje vagy vezető éle (angolul: 
leading edge) ott van, ahol az egyik lemez a 
másikba ütközik. A lemezek széle egy-egy 
transform -fault, amelynek m entén a lemez súr- 
lódva elmozdul.

Az óceáni lemez átlagos vastagsága 70— 
100 km, a kontinentális lemezé pedig 150—200 
km. Ennek a jelenségnek okát — tudomásunk 
szerint — eddig nem vizsgálták. Ez valószínű
leg a lem eztektonika szemlélete m iatt van, m ert 
a lem eztektonikában nem az óceán és a konti
nens az elsőrendű tektonikai egység, hanem  a 
lemeÉ. Egy lemezen belül óceán és kontinens 
is van. (Szerző a kontinentális lemez szisztema
tikusan nagyobb vastagságát litoszféra-izosztá- 
ziával magyarázza.)

A lem eztektonika újjászülte W egenernek, 
annakidején annyit bírált, kontinensvándorlási 
elméletét. Amíg azonban W egener kizárólag a 
kontinenseket — és csak kéregmélységig — 
„úsztatta” a felső köpenyen, a lemeztektonika a 
litoszférikus lemezeket úsztatja az asztenoszfé- 
rán. A litoszférának pedig a kontinensek csak 
kiemelkedő (és tegyük hozzá: az asztenoszférá
ba mélyebben süllyedő) részei.

W egener Pangea-ját, vagyis azt az egykor 
összefüggő őskontinenst, amelynek szétdara- 
bolódásából és szétúszásából alakult ki a mai 
kontinens-konfiguráció, a lem eztektonika á t
vette. Ezzel, am int m ajd látjuk, inkább terhet 
ve tt át.

Amit a lem eztektonikáról eddig vázlatosan 
leírtunk, többé-kevésbé ténynek tekinthető. A 
lemezek mozgását ugyan eddig még mérésekkel, 
konkrétan nem m utatták  ki, de a többi jelenség 
geofizikai méréseken alapulónak látszik, illetve a 
geofizikai m érések adatait így is lehet értelm ez
ni. Az egyéb értelmezési lehetőségek rejtik  ma
gukban a b írálat lehetőségét, de itt még csak 
az alapul szolgáló adathalm az elégséges, vagy 
elégtelen voltát vizsgálhatnánk, ha a lemeztek
tonikát m ár most bírálni akarnánk. A követ
kező részben azonban, ahol azokat a jelensége
ket, esem ényeket ism ertetjük, amelyek, az el
mélet szerint, a lemezütközési sávokban történ
nek, m ár elég sok spekulatív elemmel talál
kozunk.

Az eddigiek értelm ében a lemezütközési
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sáv nem szükségképpen kontinens—óceán ha
táron van. Afrika például benne van egy lemez
ben, ezért partjainál különösebb tektonikai ese
m ények nem történnek. Az elmélet szerint Af
rika és Dél-Amerika a felső-kréta időszak előtt 
összefüggött. Szemben levő parvonalaik egybe- 
vágása mellett, a megfelelő parti fáciesek mor
fológiai és paleontológiái korrelációja erre en
ged következtetni.

Dél-Amerika csendes-óceáni partja  ellen
ben, az elmélet szerint, két nagy lemez ütközési 
sávja. Az óceáni lemez itt egy körülbelül 45° 
dőlésszögű lehajlással a kontinentális lemez alá 
csúszik. Ezt a jelenséget szubdukciónak  neve
zik. Azt állítják, hogy a felső köpeny fiziko- 
kémiai tulajdonságai megengedik a szubduk- 
ciót. Konkrét geofizikai bizonyítékként pedig a 
földrengésekben m utatkozó szabályszerűséget 
említik. A part közelében ugyanis, ahol a szub- 
dukció megkezdődik, sekélyfészkű földrengések 
öve húzódik. A kontinens belsejében ellenben 
6—70 km mélységig rengések fészkeit m utatták  
ki. Ezek a rengések a „szubdukált” lemez moz
gásának homlokterében felhalmozódó feszültsé
gekből pattannak ki. Epicentrum aik tehát ilyen
kor a parttól körülbelül 500 km távolságra van
nak; a hipocentrumok pedig azon a lejtőn he
lyezkednek el, amelyet a köpenybe visszatérő 
és megsemmisülő lemez alkot.

Minden megfontolt szerző egyetért abban, 
hogy a szubdukció mechanizmusa valójában 
tisztázatlan. Ugyancsak egyetértenek abban is, 
hogy a szubdukció első term éke és elengedhe
tetlen követelménye egy m élytengeri árok, 
amelynek mélysége a 9 kilom étert is elérheti. 
Az egyes vélemények közötti eltérés főleg ab
ban mutatkozik, ahogyan az ütközési sávoknál 
levő tényleges tektonikai egységeket a szub- 
dukcióval kapcsolatba hozzák.

Van aki azt állítja, hogy a szubdukció so
rán alábukó lemez a felületén magával hurcolt 
mély- és nyílttengeri üledéket nem viszi magá
val a köpenybe, hanem  azt a másik lemez m int
egy lekaparja róla, az árokban felhalmozza 
és a folyamatos mozgás kompressziója végülis 
lánchegységgé gyűri.

A legtöbb nagy-lemeztektonikus erősen pa- 
cifikus szemléletű (és ismeretű), ami nem csoda, 
hiszen többségük amerikai, de bárm ily szépen 
követi is a Sierrák és Andok vonulata a Csen
des-óceán partját, letagadhatatlan tény, hogy 
ezeknek a hegységeknek a belső vonulatai pre- 
kambriumiak, tehát nem a jelenlegi spreading 
termékei. Ha pedig spreading a prekam brium - 
ban is volt, és — a jelek szerint — jelenségei 
ugyanott nyilvánultak meg, m int ma, akkor a 
Pangea-val baj van. (Egyébként is, Dél-Ame
rika nyugati partja  ütközési sáv, Észak-Amerika 
pedig „ráfut” egy spreading központra.)

Más szerzők azt vallják, hogy szubdukció 
csak ún. katasztrofális összeütközésnél jön létre, 
vagyis olyankor, amikor a két lemez eredő ü t
közési sebessége a 6 cm/év értéket meghaladja. 
Ezek a szerzők állítják, hogy ilyenkor kizárólag 
m élytengeri árok keletkezik, tehát a lánchegy
ségképződést szubdukcióval nem  hozzák kap
csolatba. A szubdukció és a m élytengeri árok

szigetívekkel határolt beltengerek előterében 
alakul ki (pl. a Szunda-ív), és a jelenséget erős, 
neutrális vulkanizmus kíséri, mélyfészkű föld
rengésekkel együtt. E felfogás szerint lánchegy
ség csak akkor keletkezik, ha az összeütközés 
6 cm/év-nél kisebb sebességgel történik, vagyis 
a két lemeznek van ideje és módja kölcsönös 
be- és kihajlással felemészteni az ütközés ener
giáját. A kihajlás a lánchegység, a behajlás a 
hegységgyökér.

A spreadingről eddig írtak  arra  is alkalma
sak voltak, hogy a méretekről fogalmat alkot
hassunk. A lényeg az, hogy kontinensnél na
gyobb méretek, óceánok és m élytengeri árkok 
dimenzióiban kell gondolkodnunk, ha a lemez
tektonikáról elmélkedünk.

És mindez még csak fenomenalista leírás 
volt, m ert a mechanizmust üzemben tartó 
endogén energiaforrásokról, valam int arról, 
hogy a „szubdukált” lemezzel a köpenyben 
valójában mi történik, a komoly szerzők teljes 
nyugalommal bevallják, hogy nem tudják. Hoz
zátesszük: nem is tudhatják.

Érdemes még megemlíteni, hogy a sprea
ding (ha van) ma sem szünetel. Az Afrikai á r
kok rendszere, a Vörös tenger, a Bajkál tó árok
rendszere megnyíló spreading-központoknak 
látszanak (az angolszász irodalom ezeket is 
„rift—valley”-nek nevezi), sőt a Vörös-tengert 
„embrió-óceánnak” tekintik.

Am int láthattuk, a lemeztektonika igen 
szuggesztív. Néhány leírt jelenség, sőt a leme
zek léte geofizikailag bizonyítottnak látszik — 
globális dimenzióban!

Vizsgáljuk most meg, hogy mi szól a lemez
tektonika ellen. Neveket eddig szándékosan 
nem em lítettünk, m ert egyrészt feltételezzük az 
olvasóról, hogy a nagy alapítók nevét ismeri, 
m ásrészt pedig ma gyakorlatilag m inden tekto
nikus a lemeztektonika híve. Az irodalmi hivat
kozás azzal a veszéllyel járna, hogy a referencia 
lista hosszabb lenne, m int a cikk. Azt a tekto
nikust azonban, aki először szállt szembe a le
meztektonikával, kénytelenek vagyunk név sze
rin t idézni. Beloussov (1970) szovjet akadémi
kus, az UMP volt elnöke, az elmélet alapjait, 
helyesebben: alapozását tám adja. Megemlíti, 
hogy a víz alatti Reykjanes gerinc miocénnak 
„sávozott” anomáliája, a hátság tengelyében 
levő Izlandnak egy kétségtelenül pleisztocén 
vulkáni kőzetsorán folytatódik, tehát egy köny- 
nyen ellenőrizhető helyen a korreláció téves. 
Egyébként is kevésnek találja az adatokat világ
m éretű megállapításokra. Megemlíti továbbá, 
hogy mivel az elmélet szerint m élytengeri árok 
szubdukció nélkül nincs és fordítva, az Aleuti 
árok ismét felborítja a szabályt, m ert éppen 
egy spreading-központra merőleges. Itt tehát 
árok van, de szubdukcióról nem beszélhetünk. 
U gyanitt az állítólagos mágneses sávok egyál
talában nem a spreadingközponttal párhuzamo
sak, am int illenék, hanem  — megdöbbentő mó
don — az Aleuti-árokkal. A szabály tehát né
hány helyen nem teljesül. Ez pedig azért lénye
ges, m ert a lem eztektonika m erev szabályainak 
éppen úgy nem lehet kivétele, m int az egyszer
egynek.
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Beloussov azt is megemlíti, hogy am ennyi
ben a mágneses sávozottság bárhol, bárm ilyen 
módon valóban létezik, ennek a spreadingtől 
teljesen független, egyszerűbb m agyarázatot is 
lehet adni. A mélyfészkű földrengéseket ugyan
csak a szubdukciótól teljesen független feszült
ség-felhalmozódásokkal is lehet magyarázni.

Visszavéve a szót Beloussovtól, a lemeztek
tonika igazi nehézségei akkor kezdődnek, ami
kor a lemezeket úsztatják, ütköztetik és m ind
ezt globális érvénnyel. A lemezek léte alig von
ható kétségbe és valamelyes mozgásnak is kell 
lennie. Valószínűtlen azonban, hogy ezzel az 
elmélettel m inden helyi jelenséget meg lehet 
magyarázni, ill. nincs értelme, hogy a Földet 
egyéb szerkezetalakító tényezőktől megfosszuk.

Valljuk be, hogy a lem eztektonika bárm e
lyik lánchegységképződési mechanizmusa — el
tekintve ellentm ondásaiktól — legalábbis naív. 
Valljuk be, hogy ha a Pangea létezett, akkor a 
mai kontinenseket keresztül-kasul szelő prealpi 
geoszinklinálisokat és a táblásvidéki m ély- és 
nyílttengeri üledékgyűjtőket nem tudjuk meg
magyarázni. Márpedig ezek m aradványai a kon
tinenseken kétségtelenül léteznek. A spread- 
inget jelenleg csak a kréta időszakig tudják 
visszavezetni. Márpedig a földtanban az aktua- 
lizmus elve nem dőlt meg. Ha tehát a Föld 
endogén mechanizmusa a felszínen ma spread- 
ingben nyilvánul meg, akkor a kréta előtt is így 
kellett m egnyilvánulnia. Akkor pedig vagy a 
nagy lánchegységek ősi belső vonulatai irreáli
sak, vagy pedig a Pangea.

A lem eztektonika a táblás, kontinentális 
tektonikát, a lassú oszcillációkat nem tudja 
megmagyarázni. Ugyancsak nem tudja a föld
tani—tektonikai folyam atok térbeli és időbeli 
ciklusosságát, a lemezek különböző vastagságát, 
a flisképződést, és még sok mást, megmagyaráz
ni. Az izosztáziával pedig egyenesen ellentétes. 
Ez szám unkra azért érdekes, m ert a geofizikai 
kutatások szerint, ez a passzív tektonikai ener
giaforrás, éppen m edencénk kialakulásában já t
szott fontos szerepet (Szénás, 1968, 1973). A 
Kárpát-medencét, ill. K árpát-rendszert tehát 
lemeztektonikai vezérlés nélkül lé trejö tt tekto
nikai jelenségek példájaként tekinthetjük. 
Em ellett szól az is, hogy az Atlanti-óceán még 
el sem kezdte kinyílását, amikor a Külső-Kár
pátok és a K árpát medence üledékképződése 
már megkezdődött (felső kréta). A Belső-Kár
pátokról és rokon szerkezeti elemeikről (pre- 
ausztriai medencealjzat, akár a felszínen, akár 
eltakarva) nem is beszélve, hiszen ezek elemei 
jóval a felső-kréta előtt is éltek, és még ma is 
élnek spreadingtől teljesen független, vertikális 
mozgásokban megnyilvánuló, tektonikai életet.

*

Amikor a lem eztektonikát vagy bárm elyik 
tektonikai elm életet bíráljuk, sohasem szabad az 
elmélet egészéről feltételezni, hogy hibás. Lám 
a lem eztektonikában is sok pozitív vonás van, 
számos jelenségre m agyarázatot ad, és számos 
régebbi elmélet elfogadható részét rendszerébe 
illesztette.

Tulajdonképpen m it szabad eleve negatív 
értelem ben bírálni? Nos, a túlzott általánosí

tásokat és az elsietett helyi következtetéseket. 
Szabad bírálni, ha egy elm élet d ivattá válik és 
önmagát egyedül üdvözítőnek vallja. A lemez- 
tektonikával — sajnálatosképpen — ez történt. 
Nagy tektonikusok között világszerte sohasem 
uralkodott ekkora egyetértés. A lem eztektonika 
vallássá vált és esetleges ellenvélemények nem 
kapják meg a megfelelő mérlegelést.

A lem eztektonikát hangsúlyozottan globá
lis tektonikának nevezik. Ez részben indokolat
lan, részben pedig veszélyes. Indokolatlan azért, 
m ert semmivel sem glöbálisabb, m int bárm elyik 
elődje. Veszélyes pedig azért, m ert a divatokra 
érzékeny kutatókat arra  csábítja, hogy m inden 
— és nem csak globális dimenziójú — tekto
nikai jelenség m agyarázatára alkalmazzák. A 
mai szakirodalomban sok ilyen belső ellentm on
dással terhelt tanulm ány olvasható.

Ha valamilyen elmélet egy jelenségcsoport 
létezése vagy az elm élet híveinek száma szerint 
volna megítélhető, akkor a lem eztektonikát 
közfelkiáltással igaznak kellene elfogadnunk. 
Szerencsére azonban a tudomány nem fenome- 
nalista módszerekkel dolgozik, és az igazság sem 
„dem okratikus szavazással” dől el.

Az az elm élet igaz, amely egyetlen ténynek 
sem mond ellent és nem torkollik saját s truk tú
rájából folyó ellentmondásokba. A lemeztekto
nika pedig torkollik. B írálatát tehát — m int 
m inden elmélet — magában hordja.

A lem eztektonikának szinte általános dia
dala egyelőre csupán kezdeti intenzitás. Meg
alapozott a remény, hogy a mérési adatok sza
porodásával a lem eztektonika túlzásai majd 
elhalnak, és ez az elmélet is úgy jár, m int 
elődei: pozitív vonásai beépülnek trónfosztó 
utódjába, éppúgy, ahogy a lem eztektonika is 
magába olvasztotta a konvekciós áram ok elmé
letét, a K ontinent-W anderung elmélet és az 
U ntersröm ungstheorie pozitívnak ítélt elemeit.
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Дь. Сэнаш

ТЕОРИЯ ПЛИТОВОЙ ТЕКТОНИКИ  
И ЕЕ КРИТИКА

В работе дается обзор основ шиповой тектоники, 
основывающихся на геофизических наблюдениях, 
а также самых принципов теории плитовой текто
ники. Автор выражает сомнение относительно не
которых элементов плитовой тектоники, но саму 
теорию в целом в ее глобальных размерах не отри
цает. Он подчеркивает также, что плитовая текто
ника является глобальной тектоникой и отрицает 
возможность ее локального применения (напри
мер, в размерах Карпатского Бассейна).
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