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A lem eztektonikai elmélet a földtudomá
nyoknak hosszú idő óta legnagyobb fegyver
ténye. Egyetlen ország tudósaitól sem várható 
el, hogy meg ne kíséreljék azt saját földjükre 
alkalmazni. Pedig a globális m éretekben meg
győző és szép elmélet lokális alkalmazása gyak
ran nem kézenfekvő, sőt olykor több problém át 
vet fel, m int am ennyit megold. (Stegena, 1972.) 
Ennek fő oka feltehetőleg az a m érettartom ány, 
amelyben a lem eztektonika működik. Az elmé
let alapjául szolgáló óceánfenék-terjeszkedés és 
az óceáni lemezeknek a kontinenslemezekkel 
szembeni alátolódása több ezer kilom éteres mé
retekben végbemenő folyamatok. Jól jellemzi 
ezt a tényt az elterjedt „globális tektonika” 
megjelölés. Ebből a globális elméletből annak 
megjelenése óta szám talan publikációban sok 
értékes lokális következtetést levontak már, és 
bár az elm életnek vannak megfontolt ellenzői, 
ezek a dedukciók egészében véve igen gyümöl- 
csözőeknek bizonyultak. Általában azonban a 
jól sikerült dedukciók is több száz kilométeres 
nagyságrendű tartom ányokra vonatkoznak. En
nél kisebb m éretekben rohamosan csökken a 
dedukció inform atív ereje: optikai nyelven szól
va, a kisebb m érettartom ányok vizsgálatában 
már üres a nagyítás, a kép jelentését elfedik a 
szemcsék, a lem eztektonikai tekintetben jelen
téktelen részletek.

A deduktív gondolati folyam at természetes 
kiegészítője az indukció, mely lemeztektonikai 
alkalmazásában a tíz- és százkilométeres, ritkán 
egykilométeres nagyságrendben megfigyelt té 
nyekre épít. Ilyen „nagyítással” lehet a leg
jobban kielemezni a más célra gyűjtö tt földtani, 
ezen belül tektonikai ismeretekből a lemeztek
tonika számára jelentőseket, és m egkeresni 
azokat a még hiányzó kulcsfontosságú adatokat, 
melyek a lem eztektonika kicsiben való alkal
mazását egyáltalán lehetővé teszik. Az ilyen 
indukciós láncnak, ha jól dolgoztunk, több-ke
vesebb illesztés után találkoznia kell. a nagyobb 
m éretek felől érkező dedukciós lánccal.

A lem eztektonika alkalmazását kárpát-m e
dencei és m agyar m éretekben véleményem sze
rin t az nehezíti meg leginkább, hogy az elébb 
vázolt dedukciós és indukciós lánc megalkotásá
nak módszertana ma még meglehetősen kiala
kulatlan.

A lemeztektonikai elm életet megelőző tudo
m ánytörténeti korszak tektonikai tudom ányá
nak legnagyobb építménye a hegységképződési 
ciklusok elmélete (a továbbiakban, egyszerűség 
okából, „hegységképződési elm élet”) volt. Ez a 
lényegében történeti, időbeli rendező elvű el
mélet a tektonikai jelenségeket több százmillió 
éves folyamatsorokba rendezte. Induktív—de
duktív felépítésének m integy fél évszázada alatt 
a tektonikusok valósággal m esteri fokra v itték a 
nagyvonalú elm életnek a részletekre való alkal
mazását, az átfogó hegységképződési folyamatok 
és a földkéreg egyes bonyolult részleteinek egy-

m ásrahatásából eredő egyedi jelenségek értel
mezését.

Ezzel szemben a lem eztektonika alapvetően 
recens és geofizikai ihletésű elmélet, amely vol
taképpen m inden közvetlen földtani megfigye
lés nélkül fölépíthető; igaz, hogy a megelőző 
földtani elméletek — köztük a hegységképző
dési elm élet — tényanyagát különösebb eről
tetés nélkül képes magába olvasztani, sőt új 
m egvilágításban az eddiginél érthetőbbé tenni. 
Például a szerkezeti mozgások világm éretű egy
idejűségének Stille-féle gondolata — az erősítő 
kivételekkel együtt — a globális tektonikának 
term észetes következménye, noha a ciklusosság 
okadatolásával a lem eztektonika is adós még. 
Általánosságban elmondható, hogy a lemeztek
tonika rendező elve térbeli, és a jelenségek 
térbeli elrendeződését igen jól értelmezi, de a 
hegységképződési elm élet időbeli jelenségfüzé
reinek illesztése a lem eztektonika pillanatfelvé
telszerű ábrázolásmódjához még hátravan.

Ugyancsak hátravan a nagyvonalú elmélet
nek a bonyolult helyi részletekre való alkalma
zása is. Az atlanti- és indiai-óceáni hátság, az 
andi torlódás, az afrikai árkok, melyekre az 
elmélet alapul, persze egyszerűen és természe
tesen értelmezhetők. Az elmélet legnagyobbjai 
szerint — ha fáradozásaik irányát helyesen ér
telmezzük — ma a másodrendű nagytektonikai 
elemek terepi megfigyelése és értelmezése a fő 
feladat (Teheránban volt alkalmam meghall
gatni Xavier Le Pichon beszámolóját Görög
ország adriai, ill. Irán perzsa-öböli partján  vég
zett vizsgálatairól). De a Kárpát-medence, 
mellyel a hegységképződési elmélet is annyit 
bajlódott, nagyobb erőpróbát sejtet: itt a Föld 
szerkezetileg legkaotikusabb hegyláncrendsze
rének egyik legkevésbé feltárt részén — mellyel 
e tekintetben talán csak a K arib-térség veteked
het — lesz az elm élet alkalmazása minden 
bizonnyal a legnehezebb.

Közismert, és csak érinteni érdemes, hogy 
a m editerrán—alp—kárpáti öv egyik legszembe
ötlőbb sajátsága az egymásra következő hegy
ségképződési ciklusok bonyolult fonadéka, 
vagyis az, hogy az időben egymást követő seb
helyvonalak (Kraus: Narbe; mai terminológiánk 
szerint: szubdukció) térben szétágaznak, majd 
ú jra  egyesülnek és ú jra  szétválnak (virgáció). 
A szerkezeti szintézishez elegendő m értékben 
éppen ezért voltaképpen csak az alpid ciklus 
esem ényeit ismerjük, de a korábbi ciklusok so
rán megerősödött vagy éppen meggyengült 
kéregblokkok bonyolult mozaikja átsüt az alpid 
ciklus és a jelenkor szerkezetein: eltéríti az erő
ket, m egbontja a jelenségek egyszerű térbeli 
szabályszerűségeit, tehát a térbeli rendező elvű 
lem eztektonikát voltaképpen vezérfonalától 
fosztja meg. Ebből következik, hogy ezen a 
területen a pre-alpid események lemeztektoni
kai értelmezése —• az európai és afrikai lemez 
összetorlódásának helyes, de némileg triviális
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állításán túl — egyelőre eléggé reménytelen. De 
következik az is, hogy viszont az alpid ciklus 
tekintetében éppen ez a terület iskolájává vál
hat a lemeztektonikai értelemben (és tegyük 
hozzá, hegységképződési értelem ben is) atipi
kus területek értelmezésének. Ez lehet a mi 
legfontosabb hozzájárulásunk a lemeztektonikai 
elmélethez.

A hegységképződési elmélet nemigen tudott 
m it kezdeni az afrikai típusú árkokkal, melye
ket viszont a lem eztektonika könnyedén indo
kol. Nem csoda, ha a hegységképződési elmélet 
idején az alp—kárpáti hegységrendszer és az 
afrikai árokrendszer kereszteződésének problé
mája rendszerint elsikkadt. Holott Stíllé éppen 
az afrikai árkoknak a m editerrán szélességeken 
való nyom talan eltűnésében kételkedve ju to tt 
el a Földközi-tenger—Mjösen árokrendszer je
lentőségének felismeréséig, és többé-kevésbé az ő 
nyomában haladtak mindazok, akik azóta erre a 
jelenségre figyelmeztettek (Stille, 1945; Balkay, 
1960a; Illies—Mueller, 1970). A lemeztektonika 
viszont parancsolólag írja  elő e jelenségek ala
pos vizsgálatát, ott is, ahol nem szembeszökőek 
(a fő körök hossztartásának elve: 1. pl. Stegena,
1972).

Fentebb m ár utaltam  arra, hogy egy jelen
ség lényegéhez a m érete is szorosan hozzátar
tozik. Az utóbbi évek m agyar földtani irodal
mában ismételten felm erült gondolat, hogy 
Dunántúl nem is egy, hanem  több geoszinkli- 
nális egymás m ellett foglalt volna helyet (a 
lemeztektonikai vonatkozásokat összefoglalóan
1. Szádeczky—Kardoss, 1973), helyszűke miatt, 
véleményem szerint nem fogadható el. Ha pe
dig valóban voltak D unántúl k iterjed t geoszink- 
linális üledéktömegek, és ezek szubdukció ré
vén tűntek el a mélyben, meg kellene találnunk 
elnyelődésük és az azt megelőző összetorlódásuk 
összes, nagyon jellegzetes szerkezeti nyomait. 
Egyébként a hegységképződési elmélet szemé
vel nézve is hiányoznak innen mindazok a moz
gásformák, melyek egy geoszinklinális életfo
lyam atait törvényszerűen kísérik. I tt  tehát 
dilemma előtt állunk. Vagy m egm aradunk a 
gyűrt környezettől eltérően viselkedő kéregrész 
(köztes tömeg vagy geotumor) eszméjénél, — 
őszintén szólva, a mai ism eretek birtokában ez 
látszik indokoltabbnak, — vagy haladéktalanul 
meg kell keresnünk a szubdukció és/vagy je
lentős vízszintes eltolódások (Szádeczky—K ar
doss, i. m., Géczy 1972) szerkezeti bizonyítékait.

Ne tévesszük szem elől, hogy a szerkezeti
leg legjobban ism ert pannoniai területeken, a 
bányákban és kőolaj vidékeken, de a külszínen 
is, az ausztriai és pregozau (kréta-időszaki) szer
kezeti fázis óta, néhány jól ismert, hosszasabban 
követhető torlódási front (Darnó-vonal, Litér, 
Mecsek—Dél) kivételével az ország egész terü 
letére a diszjunktív szerkezetalakulás a jellem
ző. A m ár idézett m éretérv szerint pedig még az 
em lített torlódási övék sem lehetnek elsőrendű 
szubdukciók; valószínűbb, hogy távolabbról át
adódó nyomófeszültségek term ékei csupán.

Számtalan olyan kisebb földtani szerkezet 
van az országban, melynek akár lem eztektoni
kai vonatkozásban, akár egyszerűen a hazai 
szerkezetalakulás megismerése tekintetében

nagy jelentősége lehet, de eddig nem szentel
tünk neki elegendő figyelmet. Nem elemeztük 
eddig elegendő részletességgel a nyomó- és 
húzófeszültségek okozta szerkezetek mellett 
meghúzódó, nyírófeszültségekre visszavezethető 
szerkezeti form ákat (a Bükk-hegység É-i előte
re: Balkay, 1960b; a Balaton-felvidék sorozatos 
kis eltolódásai id. Lóczy térképén; a Keleti- és 
Nyugati-Mecsek szerkezeti különállása; az or
szág egész területén megtalálható számtalan 
vízszintes és ferde vetőkarc stb.). Pedig az ilyen 
szerkezetek beillesztése a lemeztektonikai képbe 
szintén fontos feladat (Szádeczky—Kardoss,
i. m., pp. 236—239).

Végezetül engedtessék meg nekem egy 
szubjektív megjegyzés. Bár fiatalkori vétkeimet 
a földtani irodalomban a tektonika területén 
követtem el, több, m int tíz éve nem foglalkozom 
aktívan tektonikával, és nem tekintem  magam 
tektonikusnak. Itt elmondott észrevételeimet 
a felhasználók, a „vevők” táborából teszem: a 
gyakorlati földtannak és a nem specifikusan 
tektonikai jellegű általános földtani kutatásnak 
és térképezésnek egyaránt égető szüksége van 
használható tektonikai elméletre és ebből le
vont, ezzel kompatibilis, részletes tektonikai és 
szerkezetfejlődési képre. A lemeztektonika vi
lágra jöttével, úgy vélem, véget ért a tektonikai 
romantika, és elkövetkezett a tektonikai realiz
mus kora. Ennek a realizm usnak a m agyar 
szerkezetkutatásban való meghonosítását kérjük 
a lemeztektonika m agyar alkalmazóitól.
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Б. Балкан

О ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИКИ

Одна из подлежащих решению частичных проблем 
плитовой тектоники заключается в применении ее 
для небольших площадей, особенно, если на этих 
площадях эффекты плитовой телтоники скрывают
ся другими геологическими эффектами.
По мнению автора настоящей работы Венгрия яв
ляется одной из таких площадей и здесь расшиф
ровка плитово-тектонических эффектов из совокуп
ности их сочетания с другими не только необычай
но трудная задача, но вместе с тем она может ока
заться и чрезмерно полезной.

40


