
Irodalmi áttekintés a lemeztektonikai elmélet mai helyzetéről
írták: Császár Géza—Haas János

Bevezetés

A hatvanas évek a geotektonikában a le
mez- vagy új globális tektonika térhódításának 
évtizede volt. A földtan területén ehhez fogható 
gyors és általános sikert még egyetlen elmélet 
sem könyvelhetett el. Ennek m agyarázata meg
hökkentő egyszerűségében, a földtan területén 
nem m indennapi egzakt m egalapozottságában és 
bizonyos fokú újszerűségében rejlik.

A m agyar irodalom a lem eztektonikának 
ezideig csupán egyes — leglátványosabb —• 
vonásait ism ertette, egybevonva az elmélet 
kiindulási alapjául szolgáló konkrét m érési ada
tokat és az ezekre épülő különböző fokú in ter
pretációkat. Rövid áttekintésünkben a következő 
szempontok érvényesítésére törekedtünk:

1. Á ttekintést adni az elméletről úgy, hogy a 
tém ában kevésbé tájékozott olvasó szám ára is 
világosan elkülönüljenek a kiindulási alapként 
felhasznált tények, a különböző fokú és ren
dű interpretáció eredm ényeként született 
hipotetikus magyarázatoktól.

2. Bepillantást nyújtan i az elm élettel kapcsolat
ban kialakult — gyakran a szenvedélyes 
megnyilatkozásoktól sem m entes — vitába.

3. Felhívni a figyelmet az elmélet megalkotói 
által m ár felvetett és az alkalmazás során fel
merült, — többnyire kellően figyelembe nem 
vett — nehézségekre, korlátokra.

Tisztában vagyunk vállalkozásunk szinte 
rem énytelen voltával, mégis hisszük, hogy a bi
zonyos fokig esetleges hivatkozásokon keresztül 
is sikerül a valósághoz legalább hasonlító hely
zetképet tárnunk  az olvasó elé.

Dolgozatunkban csupán e m ondat kereté
ben találkoznak a ma nagyon divatos, honunk
ban kissé sarkíto tt értelm ezésben használt 
fixizmus és mobilizmus megjelöléssel, jóllehet a 
nevek eredeti értelm ében, összeállításunk is lé
nyegében e két elméletcsoport körül mozog. 
Meg kell em lítenünk azonban, hogy a csak ver
tikális elmozdulásokat elismerő tektonikusok és 
a lem eztektonikai elm élet hirdetői közt a kuta
tóknak igen széles köre található, akik az ész
lelt jelenségekre a m agyarázatot részben az 
egyik, részben a másik elméletben vélik m egta
lálni. Igen haloványan ugyan, de m ár napjaink
ban is kitapintható a ,,közös ellenség ellen” egy 
táborba sodródott vertikális elmozdulások hívei
nek és a nagyvonalaiban még egységes lemez
tektonikai elmélet híveinek az érvek súlya alatt 
történő bátortalan közeledése.

Célkitűzéseinket a következő módon véltük 
a legjobban megközelíthetőnek: először, — csak 
utalásszerűén érin tjük  a geotektonika eddigi 
legfontosabb szakaszait, ezt követően áttek in t
jük a lem eztektonikai elmélet kialakulását elő
segítő földtudományi kutatások eredményeit,

m ajd a túlnyom órészt a Nemzetközi Geofizikai 
Év és a Felső Köpeny Program  keretében szü
le te tt és az elmélet alapjait képező földtudo
m ányi adatokat. E lényegében történeti átte
kintés u tán  az észlelés -— szintézis — interpre
táció logikus sorrendjében ism ertetjük a konk
rétan  m ért vagy észlelt adatokat, m ajd bizonyos 
alapelvek segítségével a lem eztektonikai elmélet 
ezekre épülő elsőfokú és másodfokú in ter
pretációját.

Az első- és másodfokú interpretáció értel
mezésével kapcsolatban szükségesnek látszik 
egy rövid m agyarázat közbeiktatása. Elsőfokú 
interpretáción  egy bizonyos idő alatt végbemenő 
folyam atok pillanatnyi, — adott esetben jelen
legi — m etszetét értjük. Minthogy a ma ész
lelt földtani folyamatok gyakran a földtani 
m últból eredeztethetők, így e folyam atok (moz
gások) extrapol álhatók a feltételezett kezdési 
időpontig. A földtörténeti m últ felé haladva 
egyre növekvő bizonytalanságok csökkentik az 
extrapoláció jogosságát és egyúttal éles határ 
nélkül vezetnek át a másodfokú interpretációba. 
Vagyis, ha egy vizsgált egység történéseinek a 
ma is zajló folyamatokhoz való viszonya nem 
tisztázott, vagy különösen ha a folyamatok 
eredm énye bizonyítottan egy idősebb genetikai 
ciklus term éke, akkor a jelenségek értelmezésé
hez a mai lemezmozgások rendszerét magyarázó 
lem eztektonikától csak az elveket kölcsönöz
hetjük. így a földtudományi megfigyelésekből 
előbb az egykori környezetet rajzoljuk meg, 
amelyre analógiás módszerrel alkalmazzuk a 
lem eztektonikai modellt. Ezt az interpretációk 
láncolatára épülő értelmezési sort m ásodfokú
nak  nevezhetjük.

Az értelmezési fokozatok elkülönítésének 
jelentőségét a fentiek értelm ében a következő
képpen látjuk: a lemeztektonikai elméletnek 
a földtörténetre való alkalmazása megköveteli 
az aktualizm us elvének és a m últbeli jelenségek 
konkrét —• a maitól gyakran elütő, gyengén ér
zékelhető — nyom ainak összhangba hozatalát. 
Nyilvánvaló, hogy ha a mai helyzetre vonatkozó 
adatok megkérdőjelezettek, s az ezekre épülő 
hipotézis (az elsődleges interpretáció) bizonyta
lan, akkor a földtani m últra vonatkozó másod
lagos interpretációnak vajm i kevés esélye van 
a történések hű visszaadására. Ugyanakkor az 
elsőfokú értelmezés helyessége még nem bizo
nyíték önmagában a másodfokú igazságára.

Néhány m ondat erejéig külön szólunk a 
lem eztektonika és a geoszinklinális elmélet vi
szonyáról is.

A  geotektonikai elm életek fejlődése

A  geotektonikának a tektonikából való ki
fejlődése a Hall (1853) által felism ert és Haug 
(1900) által elméleti rangra emelt geoszinklinális
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alakulat széles körű elismerésétől számítható. 
Mindössze hét évtized telt el tehát a geotekto- 
nikának a földtudományok sorában történő 
önállósodásától, de az eddig m egtett ú t az egyik 
legdinamikusabban fejlődő ágazatává avatja. 
Ennek még az sem mond ellent, hogy éppen 
a legelső geotektonikai elm élet az, amely — 
igaz, többszöri megújhodással — napjainkig 
fennm aradt. Hosszú élettartam a során m inden 
érdemleges elmélethez társíto tták  vagy éppen 
egyik legfontosabb alapelemévé tették. Hosszan
tartó  létezésének talán legfontosabb indoka, 
hogy a kontinensek szerkezetfejlődésének csak 
egy részére kívánt m agyarázatul szolgálni — 
igaz, azok legfontosabb területére, az orogén 
övekre.

A továbbiakban megem lítésre kerülő elmé
letek mindegyike globális érvényű kívánt lenni. 
A mozgás kifejeződési form ája szerint ezek két 
csoportra — a szerkezetfejlődést csak vertikális, 
esetleg jelentéktelen horizontális mozgásokkal 
magyarázókra és a nagy jelenségeket alapve
tően horizontális elmozdulásokból levezető el
méletek csoportjára oszthatók. Az egyes elméle
tek —■ m inden arra irányuló tevékenység elle
nére sem zárják ki, sőt az ism eretek adott 
szintjén, hasznosan egészítették ki egymást, 
kölcsönösen megmagyarázva egymás gyenge 
pontjait. Valamennyi elm élet gyökerei m élyre 
nyúlnak vissza, elm életszintű megfogalmazá
sukhoz azonban nélkülözhetetlennek bizonyult 
a geoszinklinális elmélet ismerete.

A vertikális mozgások abszolút uralmát 
hirdető elm életek  között a fenti megállapítás 
alóli egyetlen kivétel a hegyképződési gyűrődé
seket kontrakcióval magyarázó elmélet. Meg
alkotása E. de Beaumont nevéhez fűződik 
(1852). Néhány bizonytalan kezdeti lépés után 
— a geoszinklinális elm élet hatására — érte el 
virágkorát (E. Suess: egyszerű gyűrődés; Bert- 
rand és Lugeon: takaróelm élet; Termier, Uhlig: 
egyirányú takarók; Köbér: szim metrikus taka
rók). Az elmélet geofizikai alátám asztását 
Jeffreys (1929) révén nyerte  el.

Jóllehet az undáciős elm élet néven összefog
lalható elképzelések megjelölése és általános el
ism ertetése van Bemmelen nevéhez fűződik, a 
jelenség első megfogalmazása azonban — nem 
m inden előzmény nélkül — Haarm antól szár
mazik. A közelmúltig ezt az elm életet képviselte 
Hain és mind a mai napig lényegében Belou- 
szov is.

A földtágulási elm életek  a kontinensván
dorlás okának keresése közben születtek — a 
vándorlási elm élet helyettesítésére, illetve m a
gyarázatára. Az elmélet kiindulási alapja a Hil- 
genberg (1933) által feltételezett, kontinentális 
kéreggel teljesen befedett földmodell. A gravi
tációs koefficiens különböző jellegű csökkenésé
nek feltételezésével az elm életnek később fizi
kai alátám asztást kívántak biztosítani (Jordán 
1952, Egyed L. 1956 stb.).

A különböző elm életek összebékítésére való 
törekvések legérdekesebb példái a kontrakciós- 
dilatációs elm életek  (Bucher, Usakov), amelyek 
az ellentétes értelm ű mozgások helyében és 
megjelenési form ájában különböznek egymástól.

Különleges helyet foglalnak el a különféle 
áramlási elméletek, am ennyiben a lemeztekto
nikai elmélet első megfogalmazásaiban igen je
lentős szerephez jutottak, m int a lemezek moz
gási okának egyetlen elfogadható magyarázói. 
Első megfogalmazásuk idején (Ampferer 1906) 
azonban még nem kapcsolták össze jelentősebb 
horizontális elmozdulásokkal, habár ez, magától 
értetődően, csak idő kérdése volt. Erre utal 
egyébként Kraus elnyelődési elmélete is. A geo
tektonikai elméletek közül elvileg a legvilágo
sabban körülhatárolható változatokkal rendel
kezik. Ezek a következők: anyagáramlási-, hő- 
áram lási- és szelektív migrációs komplex áram 
lási elmélet.

A hatalm as horizontális elmozdulásokra 
épülő elméletek első változatának — a konti
nensvándorlás elm életének  a század elején tör
tén t m egjelenése (Wegener, 1912, ill. könyv 
alakban 1929) még egyszerűen csak az a tlan ti
óceáni partvonalak meglepő egyezéséből fakadt. 
(Mint .érdekességet em lítjük meg, hogy ezt a 
hasonlóságot m ár а XVIII. században is konsta
tálták  — F. Bacon és Piacé abbé.) Az elméletek 
másik, döntő eleme az a zseniális in tuitív  „fel
ism erés”, hogy a Föld kérge kontinentális (lé
nyegében szialikus) és óceáni (lényegében szi- 
m atikus) részekre különül. Az elmélet lényege 
szerint a kontinensek a Coriolis- és az árapály
keltő erők hatására úsznak a szimán. Az amerikai 
kontinensnek a Pangeáról tö rtén t leválását We
gener a perm  utáni időben jelölte meg. Az 
elm élet bizonyítására m egindult lázas ku tatá
sokat siker koronázta; jelentős tám aszt leltek az 
egykori, ún. Gondwana területén  tapasztalt 
földtani, szerkezeti, florisztikai és paleoklimato- 
lógiai hasonlóságban. Ezek alapján Du Tóit és 
Backer, valam int Argand továbbfejlesztették az 
elméletet. A kontinensvándorlás elmélete annak 
ellenére, hogy néhány követője mindig akadt, 
nem tudott átütő sikert elérni mindaddig, amíg 
a geofizikai m érések eredm ényeitől nem kapott 
újabb hathatós megerősítést. Ezek azonban egy
ú tta l jelentős feltételezéseit módosították, s így 
a lényegi hasonlóság ellenére is új köntösben, 
új elnevezés a la tt született újjá.

E lm ondhatjuk tehát, hogy a 60-as évek ele
jéig nyomasztó fölényben voltak az inkább egy
mással, m int a kontinensvándorlás elméletével 
vetélkedő, a vertikális mozgások uralm ára épülő 
elméletek. E jelenség oka elsősorban abban ke
resendő, hogy a század ötvenes éveinek végéig a 
földtani kutatások szinte csak a kontinensek te
rületére szorítkoztak. I tt az egyes korok fácies 
és vastagsági viszonyainak elemzése segítségével 
tárták  fel a különböző nagyszerkezeti egységek 
vertikális mozgásainak történetét.

A m élytörések planetáris hálózatának és a 
földkéreg réteges—tömbös felépítésének felis
m erése először a fennálló nézetek megerősítését 
jelentette. A m élytörések létezése azonban egy
ú tta l felhívta a figyelmet a földkéreg fejlődésé
nek a felső köpenyben lejátszódó folyamatokkal 
való szerves kapcsolatára is. E felism erésnek 
köszönhető a nemzetközi együttműködés kereté
ben végrehajto tt Felső Köpeny Program. M int
hogy a program  megszületése előtt a földkéreg
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mélyebb rétegeinek és a köpenynek a felépíté
séről adatok szinte alig álltak rendelkezésre, az 
erre vonatkozó elképzelések rendkívül ingata
gok voltak, így a tektogenezis mechanizmusáról 
csupán m egalapozatlan eszm efuttatások jöhettek 
létre.

Még a kontinensek területén  is jelentős 
hiányosságok voltak tapasztalhatók. A pre- 
kam brium  rétegtanának kidolgozatlansága kö
vetkeztében a Föld tektonikai történetének nagy 
részét figyelmen kívül kellett hagyni.

A geotektonikai elméletek fejlődésének 
második szakaszát a lemeztektonikai elmélet 
megjelenésétől szám íthatjuk. A 60-as években 
bekövetkezett nagy áttörést a céltudatosan és 
módszeresen végzett vizsgálatok eredm ényeinek 
gondos felsorakoztatásával készítették elő. A 
lemeztektonikai elméletbe később szervesen be
épített adatok és részelm életek m ellett a fel
gyorsult m űszaki-technikai fejlődés eredm énye
ként közben — és m ár megelőzően is — egyre 
szaporodtak az elm élet kialakítását legalább 
közvetve befolyásoló felismerések. Minden ér
tékelés és m agyarázat nélkül, néhány ilyen 
eredmény, felism erés: az óceáni és kontinen
tális kéreg közötti alapvető különbség; a kőze
tek rem anens m ágnesezettsége; a rideg litoszfé
ra és a plasztikus, részben olvadt asztenoszféra 
elkülönülése; a felső köpeny és a nagytektoni
kai aktivitás törvényszerű kapcsolata; a radio- 
kronometriai módszer alkalmazhatósága pre- 
kambriumi képződmények párhuzam osítására; a 
kőzetek nagy nyomás m elletti olvadáspontjainak 
meghatározása; az alapvető kőzetalkotó ásvá
nyok egyensúlyi tartom ányainak m eghatáro
zása; a földkéreg és a felső köpeny egymáshoz 
viszonyított helyzetének változása az óceánok, a 
táblás területek  és a mozgékony övék alatt; az 
izosztázia rehabilitációja; a földrengési övék 
gócaiban lévő feszültségirányok; más bolygók 
felépítésére vonatkozó információk.

A felsorolásból látható, hogy az új felis
merések zömében nem a klasszikus földtan 
módszereivel végzett tevékenység, hanem  elvi
leg is új technikai eszközök használatára épülő 
eljárások eredményei.

A z elsőfokú interpretáció alapadatai 
és főbb elvei

Első lépésként azokat a legfontosabb m eg
figyeléseket, mérési eredm ényeket soroljuk fel, 
amelyek az elsőfokú interpretáció kiindulási 
alapjául szolgáltak.
1. Az 1950-es években rendszeres mérésekkel 

m egindult az óceánaljzat topográfiai megis
merése. E m unka során felism erték az óceán- 
középi hátságok rendszerét és morfológiai 
jellegeit. Ú ttörő m unkát végzett e téren 
Heezen (1959) a Közép-Atlanti hátság, és 
M enard (1960) a Kelet-Pacifikus hátság to
pográfiai vizsgálatával.

2. Ugyancsak az 1950-es években épült ki vi
lágm éretekben a szeizmológiai megfigyelés
hálózat és gyűlt össze elegendő mérési adat 
a Föld szeizmicitásának átfogó értékeléséhez 
(Guttenberg és Richter 1954).

Világossá vált, hogy a Földön a szeizmicitás 
nagy része viszonylag keskeny, ún. szeizm i
kus övekre korlátozódik. Később az epicent
rum ok pontosabb meghatározása tovább tö
kéletesítette a szeizmikus övékről alkotott 
képet (Barazangi és Dorman 1969).

3. A szeizmológiai megfigyelések rendszeressé 
válása, valam int a geofizikai módszerek töké
letesedése a Föld rugalmassági öveinek fe l
ismerésére és lényeges geofizikai tulajdon
ságaik tisztázására vezetett. (Elsasser 1967; 
Mc Kenzie 1967; Olivier és Isaks 1967). 
Felism erték a kis sebességű övét és vizsgálták 
elhelyezkedését.

4. Bevezették a paleomágneses méréseket a 
kontinensek és az óceánok területén. Meg
határozták a mágneses pólus átcsapásának 
skáláját.
A  földfelszín számos pontján m érték a paleo
mágneses irányokat, melyek szintéziséből a 
kontinensek jelentős elmozdulásaira lehetett 
következtetni (Cox és Doell 1960, Irving 
1964).
Az óceáni aljzat paleomágneses mérésével ki
m utatták  az aljzat pozitív és negatív előjelű 
paleomágneses sávokból álló szerkezetét (Vi- 
ne és M atthews 1963). Az 1960-as évek végén 
tökéletesítették az orientált magmintavételt, 
így a közvetlen m érésekkel újabb bizonyítást 
nyert az óceánok paleomágneses sávozottsága 
(Brooke és Gilbert 1968; Brooke 1970).

5. A hőfluxusm érésekkel lehetővé vált a legkül
ső földövek term ikus szerkezetének megis
merése (Mc Kenzie 1967).

6. A m élytengeri fúrások módot adtak az óceáni 
ajzat üledékeinek sztratigráfiai vizsgálatára, 
valam int az aljzatot képező magmás kőzetek 
abszolút korának meghatározására. Az ed
digi eredm ények szerint valam ennyi jelen
legi óceánban a magmás aljzatra jura, vagy 
ennél fiatalabb kőzet települ és az óceán kö- 
zépi hátságtól távolodva az aljzatra települő 
üledékek kora nő. (Glomar Challanger és 
Joides kutatóhajók programja.)

7. A selfrégiók topográfiai, geofizikai és földtani 
vizsgálata, valam int a kontinenseken végzett 
újabb kutatások módot adtak egyrészt a már 
W egener (1928) által felvetett kontinenskon
túrok hasonlóságának egyre pontosabb elem
zésére (Bullard 1965), m ásrészt az egyes kon
tinensek geofizikai—földtani rokonságának 
vizsgálatára.

8. A  geodéziai módszerek fejlettsége  napjaink
ban közelíti meg azt a pontosságot, amely a 
kontinensek recens mozgásának kim utatásá
hoz elegendő. Csillagászati és földi m érések
kel, valam int természetes és mesterséges égi
testek segítségével jelenleg kb. 10 cm-es 
helym eghatározási pontosság érhető el. (Lam- 
beck 1973.)

A legfontosabb észlelési eredm ények átte
kintése u tán  vegyük szemügyre azokat az alap
vető elveket, amelyek felhasználásával az alap
adatokból a globális lemeztektonikai modellt 
felépítették.
1. A Föld felső öveinek m echanikai jellegét 

elsősorban a kéreg és a felső köpeny rugal
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massági jellegek szerinti rétegződése szabja 
meg, vagyis az, hogy ridegnek tekinthető 
litoszférára és ridegnek nem tekinthető asz- 
tenoszférára osztható.
Ezt az elvet Barrel! az izosztáziából már 
1941-ben levezette.
1967-ben Elsasser, Mc Kenzie, Olivier és 
Isaks m utato tt rá a litoszféra jelentőségére a 
szeizmikus jelenségek, hőáram ok és a gravi
tációs anomáliák értelmezésénél. A rideg 
litoszféra elv elfogadása egyben megkövetel
te, hogy a mélyfészkű földrengések kipatta- 
nási helyét az asztenoszférába süllyedt litosz
féralemezekbe helyezzék.

2. A földfelszínen regisztrálható m echanikai 
energia legnagyobb része néhány keskeny 
szeizmikus övben emésztődik fel. Ezek a 
szeizmikus övék azok a zónák, ahol a rideg 
litoszféra folytonossága megszakad, a litosz
féralemezek lehatárolódnak, és a lemezek 
közötti különböző mozgások következtében 
létrejövő kölcsönhatások érvényesülnek.

3. Az óceánközépi hátságok vonalában a távolo
dó litoszfératáblák közé asztenoszféra anyag 
nyomul. Ezt a folyam atot a lem eztektonika 
szétterjedésének (spreading) nevezi. Ily mó
don az óceánközépi hátságban óceánaljzat, 
azaz litoszféra képződik (akkréció). Minthogy 
az újabb anyagbenyomulás mindig a vala
mivel korábban képződött, új lemezrész közé 
hatol be, az óceánfenéknek (a magmás és 
üledékes réteg) a hátságtól távolodva egyre 
idősebbnek kell lennie.
Ha litoszféralemezek képződnek, továbbá ha 
nem tételeztünk föl ennek megfelelő földtá
gulást, akkor a litoszféralem ezeknek meg is 
kell semmisülniök (konzumáció).
Mint láttuk, a m élyfészkű földrengések öve, 
a rideg litoszféra elv elfogadása mellett, fel
tételezi a lemezek asztenoszférába süllyedé
sét. A két gondolat egybekapcsolásából a le
m eztektonika újabb fontos alapfeltevését 
kapjuk, nevezetesen, hogy a litoszféra meg
semmisülésének helyszíne a mélyfészkű föld
rengések által kijelölt lem ezhatár.

4. A rideg testek mozgását a gömbfelszínen 
geometriai törvények határozzák meg.
Wilson (1965) volt az első, aki a rideg leme
zekkel borított Föld hipotézisének geometriai 
aspektusával foglalkozott. Következtetéseit 
két tábla síkfelszínen történő érintkezésének 
lehetőségeire vonta le. Gömbfelszínre vonat
koztatva Bullard et al. (1965) dolgozták ki a 
geometriai elvek egzakt levezetését, L. Euler 
1776-ban bizonyított ún. rögzített pont tétele 
alapján. Ennek értelm ében belátható, hogy a 
m erev testek gömbfelszínen történő mozgása 
esetén a mozgás csak rotáció lehet, transz
láció nem fordulhat elő.

A tények és az elvek felsorolása után meg
próbálunk képet adni magáról a lemeztektonikai 
modellről, vagyis arról, hogy az alapelvek sze
rin ti elsőfokú interpretáció nyom án hogyan ér
telmezhető az a hatalm as tényanyag, am elyet a 
földtudományok (elsősorban az óceáni geofizika) 
az utóbbi évtizedekben produkált.

A  lem eztektonikai elm élet (elsőfokú értelmezés)

A  Föld külső, felszínközeli része — tekto
nikai szempontból — a rugalmassági sajátságok 
alapján 2 főegységre osztható. Legkülső szilárd, 
mobilis övét litoszféraként definiálták (Isaks et 
al. 1966), amelynek leglényegesebb jellemzője 
az, hogy néhány 100 bar nagyságrendig ellenáll 
a nyíró feszültségnek. (Wyss 1970). A litoszféra 
alatti asztenoszférának nevezett öv nem rendel
kezik ilyen ellenállóképességgel. Földrengések 
tehát csak a litoszférában pattanhatnak  ki.

A litoszféra alsó határa az ún. kis sebességű 
zónával (Guttenberg-csatorna) azonosítható, 
am elynek sajátosságait az ott lévő anyag par
ciális megolvadására vezetik vissza. Feltételez
hető tehát, hogy a litoszféra bázisa a szolidusz 
izoterm ával esik egybe. A különböző mérési 
módszerek alapján a litoszféra vastagsága az 
óceáni medencék alatt 75—100 km, a kontinen
tális pajzsok alatt 110— 130 km. A vastagság az 
óceánközépi hátságtól távolodva nő.

A litoszféra vastagság eloszlása azt m utatja, 
hogy a kontinensek alatt a szolidusz mélyebben, 
az óceánok alatt kisebb mélységben van, annak 
ellenére, hogy a felszíni hőfluxus m érések az 
óceánok és kontinensek között lényeges különb
ségeket nem m utatnak.

Az asztenoszféráról, m int korábban emlí
te ttük  — azt feltételezik, hogy lényegében nincs 
ellenállása a nyíró feszültségekkel szemben. 
Felső, 70—150 és 250 km mélység közötti része 
az áz extrém  kis viszkozitású zóna, am elyet kis 
sebességű övként ism erünk. 250 km alatt a 
sűrűség lassan, fokozatosan ismét növekszik, 
350—400 km mélységben pedig h irtelen sebes
ségnövekedés tapasztalható.

A litoszféra és az asztenoszféra rugalm as- 
sági jellegeinek különbségéből következik, hogy 
az asztenoszféra tetején  nagyarányú horizontá
lis litoszféracsúszás m ehet végbe (Elsasser 1967, 
1971).

A földfelszíni rideg litoszféra nem egyetlen 
egységes burok, hanem  részekre — lemezekre 
— tagolódik. A lemezek egymáshoz viszonyítva 
változtatják helyzetüket, folytonos mozgásban 
vannak — képződnek az asztenoszféra felszínre 
jutásával, és megsemmisülnek a litoszféralem e
zek asztenoszférába kerülésével. M inthogy a 
litoszféralemezek egymás közötti mozgása glo
bális szeizmicitásban nyilvánul meg a legmeg- 
foghatóbban, a lem ezhatárokat a Föld felszínén 
szeizmikus övék jelzik.

A lemezek határa többnyire nem esik egy
be az óceán—kontinens határral, így általában 
egyetlen lemezen óceán és kontinens is talál
ható. Nincs különbség a lemezek mozgásában 
sem aszerint, hogy óceán vagy kontinens van 
felettük. Nyilvánvaló viszont, hogy a m echani
kai szilárdságuk különböző, mégpedig a konti
nensek és óceánok alatti eltérő litoszféravastag
ság és kőzetösszetétel következtében, továbbá 
eltérő fejlődéstörténetük m iatt. Az újonnan ke
letkezett vékony óceáni litoszféra sokkal ke
vésbé szilárd, m int a kontinenshordozó lemez, 
vagy a korábban képződött óceán alatti litosz
féra. Vastagság egyenlőség esetén viszont a
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kontinenslemezek deform álódnak könnyebben, 
hiszen ezeken a litoszféra legfelső része kisebb 
olvadáspontú kőzetekből áll, és hosszabb fejlő
déstörténetük során számos gyengeségi sík ala
kulhatott ki bennük.

A kontinenshordozó lemezrészek lényeges 
tulajdonsága az, hogy nehezen konzumálódnak 
(vagyis ritkán kerülnek olyan helyzetbe, hogy 
betolódással felemésztődhessenek), mivel a grá- 
nitos felsőkéreg faj súlycsökkentő hatása — kb. 
10 km-es kontinentális kéreg esetén — m ár 
meghaladja az óceáni litoszféra hűléséből adódó 
lefelé irányuló hatást. Ebből az következik, hogy 
az egyszer kialakult kontinensek nehezen pusz
tulnak el. így ju t el a lem eztektonika — a ko
rábbi óceán perm anencia elv helyett — a kon
tinens perm anencia gondolatához.

A litoszféralemezek egymáshoz viszonyított 
helyzete, két lemezt tekintve, három féleképpen 
változhat meg:

1. Egy tengelytől — amely az óceáni aljzat 
képződésének színtere (spreading centrum)
— szim metrikusan távolodhatnak egymástól. 
Ekkor a lemezek közé forró asztenoszféra 
anyag nyomul és ennek hűlésével a tengely- 
lyel párhuzamosan és a tengelyre szim metri
kusan új litoszférasáv képződik (óceánközépi 
hátságok, pl. Atlanti-hátság). Az újonnan 
képződő és egyben egymástól távolodó két 
litoszféralemez közös határa az ún. gyarapo
dási (akkréciós) perem. A lemezek mozgás
iránya nem szükségképpen merőleges e vo
nalra, de a megfigyelések szerint általában 
igen.
Ha a lemezek eltávolodása még igen kism ér
vű, nincs akkréció, csupán bizonyos defor
mációk észlelhetők. Ez lehet a helyzet az ún. 
kontinentális árok esetében (pl. Rajna-árok, 
Bajkál-árok stb.), amelyeket a lem eztektoni
kusok nagy része embrionális spreading ten 
gelynek tekint. Valódi akkréciós határról 
ezekben az esetekben még nem beszélhetünk, 
m ert ennek környezetét a litoszféra jelentős 
elvékonyodása jellemzi, a kontinentális árkok 
alatt viszont még vastag a litoszféra.
A kontinentális árkok egyes ma észlelhető 
típusait általában úgy értelmezik, hogy azok 
az óceánképződés kezdeti fejlődésének egyes 
stádium ait reprezentálják. Hogy melyek azok 
a szerkezetek, amelyek valóban lem ezhatár 
kialakulásának kezdetére utalnak, és melyek 
azok, amelyek csupán lemezen belül, aláren- 
deltebb jelentőségű töréses árokrendszerek, 
ma még vita tárgyát képezik. (Morgan 1971
— Pichon 1973 vitája  a Bajkál-árok értelm e
zéséről.) Abban általában megegyeznek a 
vélemények, hogy az Etiópiai-árok esetében 
valóban lem ezhatár képződésével állunk 
szemben. Itt ugyanis a litoszféra kivékonyo
dik, jelentős a vulkáni aktivitás, és litoszféra
képződés folyik.
Az embrionális állapotra utaló, eredetileg 
keskeny kontinentális árkok az asztenoszfé- 
rából származó anyag feláram lásával — azaz 
óceáni aljzatképződéssel — folyam atosan tá 
gulnak. Szárazföldi, majd óceáni üledékgyűj

tővé alakulnak, a spreading tengely pedig a 
szim metrikus tágulás m iatt az óceán belse
jébe kerül.
A recens akkréciós határok tanulmányozása 
során ism ertté vált, hogy maga a tengely — 
a láva felszínrelépési zónája — meglepően 
keskeny, csupán 1—1,5 kilom éter széles övre 
korlátozódik.
A kifejlett, táguló óceánban az akkréciós le
m ezhatár topográfiai—szerkezeti jellegei a 
spreading sebességtől függően változnak. 
Nagy sebesség esetén, a határon nincs külö
nösebb topográfiai egyenetlenség, a felszínt 
m etam orfizálatlan bazalt borítja. A kis sprea
ding sebességű akkréciós perem  környékét 
azonban sajátos topográfiai—szerkezeti ala
kulat jellemzi. Ez az ún. „óceánközépi hát
ság”, am elynek feltűnő jellegeire m ár az 
1950-es évek ócenográfusai is felfigyeltek. 
(Heezen et al. 1959.) Különösen szembetűnő 
a hátság legmagasabb vonulatai között hú
zódó 10—20 km széles völgy, amelynek aljza
ta a határoló vonulatokhoz viszonyítva elér
heti a 2000 m-es mélységet is. Az óceánkö
zépi hátság és árok szerkezetét blokktekto
nika, kőzeteit utólagos elváltozások jellemzik. 
Az árok képződésének okát nem tisztázták 
még megnyugtatóan, jóllehet m agyarázatukra 
számos elm élet született. Feltételezik például 
(Sleep 1969), hogy lassú spreading esetén a 
köpenyanyag nagyobb viszkozitású, így a fel
színre ju tva  még a hidrosztatikai egyensúly 
beállása előtt megmerevedik, és a közben fel
halmozódó feszültségek árkos szerkezetek ki
alakulásában oldódnak föl.
Az óceánaljzat szimmetrikus képződéséből és 
szétterjedéséből következően a spreading- 
tengelytől távolodva, m indkét irányban egyre 
vastagabb — s az egyre idősebb magmás 
aljzaton egyre idősebb — üledékeknek kell 
települniük. Az elgondolás helyességét — 
legalábbis tendenciaszerűen — az eddigi 
m élyfúrások valóban igazolták. Az üledék 
alatti aljzat tulajdonságairól elsősorban 
szeizmikus információink vannak. A sebes
ségviszonyok alapján három  réteget különí
tenek el. Legfelül 1—2 km vastag, alatta kb. 
3 km vastag konstans sebességű réteg talál
ható, m elyeket a szakirodalomban általában 
„második réteg” néven fognak össze. Ezt a 
spreading tengelytől távolodva — vagyis a kor 
növekedésével — lassan vastagodó és változó 
sebességű anizotrop zóna, az ún. harm adik 
réteg követ. Az utóbbit elváltozott köpeny
anyagnak feltételezik.
A spreading következménye az, hogy a le
mez növekedése és relatív  mozgása során az 
óceán—kontinens határ viszonylag állandó 
marad. Ezek a területek kontinentális perem 
ként ism ertek a lemeztektonikában és több
nyire vastag üledékkel kitöltött süllyedékek 
jellemzik őket (pl. K-Amerika). Minthogy a 
kontinentális perem ek az óceán képződé
sének kezdeti stádium át tükrözik, aljzatuk, 
szinte elkülöníthetetlenül, óceáni és a konti
nentális közötti átm eneti sajátosságokat 
m utat.

45



2. A lemezek mozgásának következő típusa az, 
amikor a lemezek egymásra hatása során az 
egyik lemez fokozatosan az asztenoszférába 
kényszerül, és ott lassan felemésztődik. Az 
ilyen lemezérintkezési határok a pusztulási 
(konzumációs) peremek. A lemezmozgások 
iránya általában nem merőleges a konzum á
ciós perem re és a lemez asszim etrikusan 
rombolódik.
A konzumációt a szomszédos lemezek egy
m ásra tolódása indítja el. Azt, hogy m elyik 
lemez tolódik a másik alá (tehát m elyik sem
misül meg), illetve melyik kerül felső hely
zetbe, az érintkező litoszféralem ezek közti 
faj súlykülönbség határozza meg. Ez azt je
lenti, hogy kontinens—óceán érintkezés ese
tén a nagyobb fajsúlyú hideg óceánhordozó 
lemezrész süllyed az asztenoszférába. A je
lenség felszíni megjelenési form ája a m ély
tengeri árok kordillerarendszer.
K ét óceánhordozó lemezrész közti konzumá
ciós határnál m élytengeri árok — szigetív- 
rendszer képződik.
A hideg óceáni lemez besüllyedése fontos 
mechanikai és term ális következményekkel 
jár. A betolódó lemez felső, m eghajló részén 
húzásos feszültség lép föl •— töréses rendsze
rek képződnek. A lemez mélyebb részein 
kompresszió keletkezik. A süllyedés követ
keztében létrejövő felmelegedés eredm énye
ként a lemezből az alacsony olvadáspontú 
frakció kiolvad, felfelé migrál, és j elentős hő- 
feláramlással járó vulkánosságot eredményez. 
A süllyedő lemezeknek ezeket az észlelt te r
mális jellegeit mind ez idáig nem tudták  hő- 
tani számításokkal alátám asztani, vagyis a 
hideg litoszféralemez hűtő hatásának kom
penzációjához nem elegendő az a fizikai úton 
felszabaduló hőmennyiség, amely a süllyedés 
során a számítások szerint keletkezik.
Két kontinenshordozó lemez találkozásánál 
lejátszódó jelenségeket a legnehezebb meg
ítélni. Ebben az esetben nem beszélhetünk 
fajsúlykülönbségből származó — tulajdon
képpen gravitációs — helyzetmeghatározó 
erőkről. Mc Kenzie (1969) szerint két konti
nenslemez ütközésénél nem jön létre  a li
toszféralemez asztenoszférába süllyedésének 
folyamata. Az ütközés m indkét lem ezpere
m et széles zónában úgy deform álja, hogy 
azok ebben az övben elvesztik ridegségüket. 
Ebből következően Le Pichon et al. (1973) 
nyomán azt m ondhatjuk, hogy a lem eztekto
nika elvei a határzónában létrejövő deform á
ciók értelm ezésénél m ár nem alkalmazhatók. 
A kontinensek találkozására akkor kerül sor, 
ha a köztük korábban létrejö tt óceáni lemez
rész m ár teljesen elnyelődött. Feltételezik, 
hogy ilyen esetben a lemez m ár be
tolódott óceáni és a konzumációs határhoz 
érkezett, de betolódni nem képes kontinens
hordozó része között a folytonosság megsza
kad, és a levált lemezrészben jönnek létre 
az ezeket a terü leteket jellemző közepes és 
mélyfészkű földrengések (Isaks et al. 1968). 
A jelenlegi földfelszínen az Alp—Him alája

rendszert értelm ezik kontinenslem ezek ütkö
zési öveként.

3. A lemezek relatív  mozgási lehetőségeinek 
harm adik fajtája  az, amikor két lemez, vagy 
lem ezdarab úgy mozdul el egymás m ellett 
valam ilyen sík mentén, hogy kiterjedése nem 
változik meg, tehát a határon sem akkréció, 
sem konzumáció nincs. A lemeztektonika 
ezeket a síkokat transzform  töréseknek neve
zi. A transzform  törések iránya megegyezik 
a lemezek relatív mozgásának irányával.
A transzform  törések létére az óceáni geofizi
kai m érések és az óceánközépi hátság m or
fológiai jellegeinek tanulm ányozása hívta fel 
a figyelmet. Észrevették, hogy a jellegzetes 
paleomágneses sávok hirtelen megszakadnak, 
m ajd a sávok csapására merőlegesen bizonyos 
távolságban hasonló jellegekkel folytatódnak. 
Hasonló elmozdulások észlelhetők az óceán
középi hátság, és annak tengelym enti völgyé
nek helyzetében is. Ezek a megfigyelések 
arra  vezetnek, hogy a lemezeket ma m ár ál
talánosan transzform  törésekkel sávokra 
(szegmensekre) szabdaltnak értelmezik. A 
mágneses zónák elhelyezkedéséből világosan 
kitűnik, hogy az egyes szegmensek mozgási 
sebessége eltérő. Az eltérés okait akkor lehet 
csak tisztázni, ha a lemezek mozgását elő
idéző erőket ism erjük. M inthogy ez a kérdés 
— am int azt a későbbiekben még látni fog
juk  — nem megoldott, a szegmensek létre
jö ttének és sebességkülönbségének oka sem 
lezárt probléma.

Összegezve az eddigieket elm ondhatjuk, 
hogy a globális lem eztektonika szerint a föld 
felszínét akkréciós, konzumációs, vagy transz
form  törésekkel lehatárolt óriási litoszférale
mezek építik fel.

A kérdés ezután az lehet, hogy a lemeztek
tonikusok hány lemez létével számolnak. A kér
dés megválaszolására számos különböző lemez
számmal operáló m odellt dolgoztak ki. A leme
zek szám ának szubjektív megítéléséhez az ad 
alapot, hogy a relatív  mozgások nagyságát és 
irányát, továbbá az akkréciós perem ek kivéte
lével a határok lefutását nem lehetett ez ideig 
m egnyugtatóan tisztázni.

A legegyszerűbb változatnak Le Pichon 
1968-ban publikált hatlemezes modellje látszik. 
Hat litoszféralemeze a következő: Eurázsiái-, 
Afrikai-, Indiai-, A ntarktiszi- és Pacifikus- 
lemez.

A hattáblás modell óta néhány bonyolultabb, 
több táblával számoló modell is napvilágot lá
to tt (Morgan 1971, Mc Kenzie és Sclater 1971), 
ezek azonban a leglényegesebb vonásokat nem 
módosították.

Egyetlen fő kérdésről kívánunk még szólni 
a lem eztektonikai hipotézis felvázolásánál és ez 
a lemezmozgást létrehozó, m űködtető folyama
tok, erők problémája.

Az elm élet kialakulása idején (1960-as 
évek) a lem eztektonikusok többségének a véle
m énye az volt, hogy a lemez mozgatását az asz- 
tenoszféra konvekciós áram ai végzik. A konkrét 
mozgások m egm agyarázására sokfajta áramlási 
sémát dolgoztak ki. A valóságban azonban az
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áramlások létezését nem lehet bizonyítani, és 
a konvekciós modellek sem bizonyultak alkal
masnak a bonyolult táblamozgások értelmezé
sére.

Ezért ma m ár a lemeztektonikusok nagy 
része feladta a konvekciós áramlási cellák gon- 
golatát, amiben nem kis részük volt az elgon
dolást érintő bírálatoknak, és számos egyéb el
gondolás született.

Ezzel el is érkeztünk a fő vonásaiban egy
séges lemeztektonikai elmélet belső kritikájá
nak, illetve differenciálódásának kérdéséhez. A 
világosabb kép kialakítása érdekében az elmé
let megalkotóinak vélem ényét célszerűnek talál
tuk az egyéb állásfoglalásoktól elkülönítve 
áttekinteni.
Így például Dietz és Holdén (1973) a mozgások 
lehetséges okaiként a következőket sorolta fel:
a) a lemezek gravitációs csúszása a kiemelt 

hátságoktól a mélyhelyzetű óceáni árkok felé ;
b) a lemezek hideg és vastag része húzza a 

lemezt az árok felé;
c) a lemezeket az óceánközépi hátságokba be

nyomuló lávaanyag tolja kifelé;
d) a felnyomuló köpenyanyag hőhatása moz

gatja a lemezeket; és végül
e) a köpeny különféle mozgásai (transzvekció) 

is szállíthatják a lemezeket.
A lemeztektonikusok egy másik csoportja 

kategorikusan elhatárolja magát ezeknek a kér
déseknek a megválaszolásától, azzal az indok
lással, hogy a problémák kielégítő megoldására 
még nincs mód, hiszen jelenlegi eszközeink nem 
teszik lehetővé, hogy a litoszféra alatti folya
matokról ilyen szempontból értékelhető infor
mációkat szerezzünk (Le Pichon et al. 1793). 
Emellett összefoglalják, hogy értelmezik a fel
m erült nehézségeket, a megoldatlan problémá
kat és az elvi-gyakorlati korlátokat. Közülük 
most csupán a jelenkori mozgások megítélésével 
kapcsolatosakat érintjük.

Az első nehézség a lem ezhatárok kijelölé
sével kapcsolatos. A kontinensek területén 
ugyanis a szeizmicitás erősen szóródik és rend
kívül szélessé válik a szeizmikus öv, ha egy
általán lehet még erről beszélni. Ily módon nem 
dönthető el, hogy egyetlen, széles deformációs 
zónával kísért határ vagy több kisebb lemez 
határa okozza a szeizmicitást. Ez a kérdés rend
kívüli fontosságú, hiszen csak akkor alkalmaz
hatjuk a kontinensen lezajló tektonikai folya
matok részleteinek értelm ezésére a lemeztekto
nika elveit, ha el tud juk  különíteni a lemezeket 
és lemezdarabokat.

Több szempontból gondot okoz, hogy a le
mezek nem tökéletesen ridegek. Ennek egyik 
következménye, hogy a határok m entén jelen
tős feszültség akkumulálódhat, amely csak hosz- 
szabb-rövidebb időközönként oldódik föl föld
rengésekben. A globális szeizmicitásról tehát 
csak néhány száz éves megfigyeléssorozattal 
nyerhetünk megbízható képet, rendszeres észle
lés viszont csupán 70 éve folyik.

Nehézkesnek, illetve m egoldatlannak tekin
tik az em lített lemeztektonikusok bizonyos ész
lelt jelenségek m agyarázatát. Ilyenek például a 
kontinensek és óceánok fölötti közel azonos hő-

fluxusérték, a kontineshordozó lemezek érint
kezésénél lejátszódó jelenségek m echanikai és 
term ikus modellje, a betolódó lemezekhez kap
csolt vulkanizmus hőtani levezetése, az epirogén 
mozgások értelmezése, az óceánközépi hátság 
axiális árkának genetikája stb.

Az elmélet kidolgozói, legjelentősebb kép
viselői az óceáni területekkel foglalkozó geofi
zikusok, akik többségükben világosan látják 
méréseik, észleléseik korlátáit, és m érlegelik a 
viszonylag kevés adat következtében szükség
szerűen fellépő értelmezési bizonytalanságokat.

Az elm életet kritikálatlanul alkalmazó ki
sebbségre vonatkozóan Le Pichon és m unkatár
sai könyvében a következők olvashatók: ,,. . . a 
hit a dolgok rendjének létében veszélyes sema- 
tizáláshoz vezethet. Sokkal fontosabbá válhat, 
hogy megkíséreljék a dolgokat rendezni, m int 
megérteni, hogy m iért vannak úgy.” „ .. . A le
meztektonikusok is elkövettek hasonló túlkapá
sokat? A puszta tény, hogy ezt úgy tartják  szá
mon, m int teljességre törő elméletet, m unka- 
hipotézis helyett, azt jelzi, hogy igen.” Nem 
lehet azt várni, hogy a m unkahipotézist elfo
gadó kutatók álláspontja, m inden kérdésben 
azonos legyen. Igazat kell tehát adnunk Dietz és 
Holdennek (1974), akik az elmélet ellenzőivel 
folytatott vitában hangsúlyozzák, hogy a lemez
tektonikusok véleménye is éppen úgy eltér bi
zonyos konkrét jelenségek magyarázatában, 
m int a korábbi elméletek híveié.

Feltétlenül közös viszont a lem eztektoniku
sok álláspontjában az, hogy elegendőnek vélik 
az adatokat globális koncepciójuk felállítására. 
Ezzel szemben az elmélet ellenzői vagy nem fo
gadják el az észlelések eredményét, vagy kevés
nek ítélik azokat, vagy éppen tagadják az elmé
let helyességét.

A z alapadatokról
és az elsőfokú interpretációról alkotott 
vélem ények

A  geotektonika területe soha nem volt 
állóvíznek nevezhető, felszínét egyre nagyobb 
gyakorisággal borzolták meg-megújuló viharok.

Ez részben abból is fakad, hogy az elmélet 
bizonyításához szükséges mérési adatok még 
korántsem  állanak teljes m értékben rendelke
zésre, amiből következik, hogy egyes konkrét 
esetekben m egengedhetetlenül nagy a jelenség 
m agyarázatának feltételezésekre épülő része. 
További vitaok lehet a tények önkényes szelek
ciója, vagy egyes szerzők esetében éppen fordít
va — a minél teljesebb kép kialakítása érdeké
ben a legkülönbözőbb adatok felhasználása. Ez 
utóbbi következménye, hogy gyakran egybemo
sódnak a különböző argumentumok, az első- és 
másodfokú interpretáció, a m últ és a jelen. 
Ilyen körülm ények között igen nehéz feladatnak 
bizonyult a bíráló megjegyzéseknek az alap
adatok és az elsőfokú interpretáció sorrendjében 
való tárgyalása, különösen ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a véleményezők túlnyomórészt az 
elméletnek nem a jelenre vagy a m últra való 
alkalmazhatóságát v itatják  vagy védik, hanem 
annak lényeges vagy jelentéktelennek tűnő mo

47



tívum ain keresztül m agának az elm életnek a 
hihetőségét, igaz voltát.

A z alapadatokra vonatkozó észrevételek

1. Az óceáni aljzatnak a gerincvonulatokkal 
párhuzamosan m egfigyelhető különböző 
szélességű, kisebb küszöbökkel elválasztott 
zónái és azok változatos eloszlása, a zónákon 
belüli morfológiai eltérések és a mágneses 
zonalitásban m egnyilvánuló különbségek Be- 
louszov szerint nem jöhettek  létre egyszerűen 
a felsőbb zónák lefelé történő mozgásával. 
A Runcorn (1962) által felvetett longitudi
nális zonalitással kapcsolatban M antura 
(1972) felveti a kérdést, m ivel m agyarázható 
az, hogy a modellek sohasem egyeznek a té 
nyekkel. A Középatlanti-hátság ugyanis „S”, 
a Csendes-óceáni hátság „X”, vagy ,,Z”, míg 
az Indiai-óceáni hátság fordíto tt „Y” alakú. 
Összeférhetetlennek ta rtja  a longitudinális 
zonalitással a Föld több helyén is fellépő 
latitudiális árkokat is.

2. A keskeny szeizmikus övék létezését tudom á
sunk szerint senki nem vonja ugyan kétség
be, de am int ezt az elm élet megalkotói is 
hangoztatják — az övék a kontinensek terü 
letén folytatódva elvesztik jellegzetes saját
ságukat, a földrengésgócok szabálytalanul 
szétszóródnak.

3. A Föld legkülső öveinek a rugalm assági vi
szonyok szerinti litoszférára és asztenoszfé- 
rára  történő felosztásával kapcsolatban fel
m erülő konkrét kétségről nincs tudomásunk. 
Belouszov ugyanakkor nem látja  megmagya- 
rázhatónak, hogy m iért kell az óceáni litosz
férával kapcsolatban a kontinensénél is 
nagyobb keménységet, szilárdságot feltételez
ni. Szerinte a helyzet — az óceáni lemez ki
sebb vastagsága m iatt — éppen fordított. 
Annál inkább érthetetlennek tartja , hogy a 
hátságok gerincében felszínre kerülő anyag
ban létrejö tt törések a táblák mozgása, — 
éspedig változó sebességű mozgása — esetén 
megszűnnek funkcionálni. A litoszféra ho
mogenitását pedig valótlan feltételezésnek 
minősíti. I. A. Rezanov és A. S. Fajtyelzon 
(1974) a perem tengerek és a köztes medencék 
vékony kérgét a fölfelé tolódó M oho-felület 
környezetében lezajló zonális szelektív meg
olvadással magyarázza. Ezzel a köpeny—ké
reg határt a litoszféra—asztenoszféra határ
hoz hasonló tulajdonságokkal ruházza fel.

4. Az óceáni hátságok m entén elhelyezkedő 
mágneses anomáliasávok kérdése sok kritikát 
kapott. Az anomáliák szim m etrikus elrende
ződését négy hátság esetében (Juan de Fuca, 
K-Csendes-óceáni, Dél-A tlanti és Carlsberg) 
sikerült kim utatni. Ügy tűnik, az összes többi 
esetben — különösen a Csendes-óceán egyen
lítőtől É-ra lévő területein  — szim metriáról 
egyáltalán nem, vagy csak erőltetetten be
szélhetünk. A jelenségekre M enard az „uni- 
laterális konvekció” feltételezésével kíván 
m agyarázatot adni. Belouszov megemlíti még, 
hogy a részletező mágneses m érések eseté

ben a mágneses sáv nagyszámú apró ano
m áliára esik szét.
A mágneses anomália sávokra épülő geo- 
mágneses skála használhatóságával kapcso
latban is m erültek fel kételyek. A skála alap
já t mindössze három  jól megfogható geo- 
mágneses kor (0,7, 1,7 és 1,1 millió év időtar
tam) képezi. A publikációban m egjelent mág
neses görbéken a kiterjedési sebesség állan
dóságának feltételezésével Belouszov a követ
kező szám ításokat végezte el. A jelenleg is 
tartó  mágneses kör sávját egységnek véve, a 
távolságok alapján m eghatározta az egyes 
szelvények arányszámait, ezt összevetve az 
időtartam ok alapján elméletileg várható 
arányokkal ( 1,0 : 2,4 : 1,6) és arra  a követ
keztetésre ju to tt, hogy egyetlen mérés sem 
egyezik meg a szám ított értékekkel. Három 
szelvény esetében (Juan de Fuca, Carlsberg, 
Délatlanti) elfogadható értékeket konstatál, 
de hozzá teszi, hogy a harm adik érték mind
három  szelvény esetében észrevehető eltérést 
m utat. A többi szelvény megfelelő értékei 
rendkívüli m értékben szórtak. Végkövetkez
tetése: „Ha az anomáliák közti távolságará
nyok nem felelnek meg a mágneses korok 
időtartam ának arányaival, akkor nyilvánvaló, 
hogy nem lehet az anom áliákat egy fosszili- 
zált geomágneses skálának tekinteni.”
Az Izland fele tt végzett légimágneses m éré
sek tanúsága szerint az anomáliák jellege 
megegyezik az óceáni gerincvonulatok m en
tén lévő anomáliákéval (Reykjanes hátság). 
A részletes vizsgálatok során kiderítették 
(Einarsson 1967, 1968 — Belouszov után), 
hogy a geomágneses skála szerint igen kü
lönböző kőzetek hozhatók korrelációba egy
mással — pl. kb. 8 millió éves és pleisztocén 
korú vulkánitok. Ez alapján Belouszov meg
állapítja, hogy az anomáliák bárm ely korú 
vulkánsorozattal összefüggésbe hozhatók, s a 
szim m etria ebben az esetben csak véletlen- 
szerű jelenség lesz.

5. A hőfluxuseloszlással kapcsolatos problémák 
nem érintik  az adatok tényszerűségét. Az 
óceáni felsőköpeny igen alacsony horizon
tális hőm érsékleti gradiense alapján Hain 
megkérdőjelezi, Artyuskov pedig egyenesen 
tagadja a több ezer km-es litoszféraszállítás 
lehetőségét. A kontinensek és az óceánok 
hőfluxus egyensúlyának m agyarázatát Scla- 
ter és F ranchetau (1970) a frissebb óceáni li
toszféra radioaktív elemekben való dúsulásá- 
ban véli megtalálni, am it az óceáni felső 
köpeny kőzeteiből származó m intáknak a 
kontinentális felsőköpenyéhez képest nagy
ságrenddel nagyobb radioaktívelem -tartalm a 
igazolt is. Eszerint, tehát a hőfluxus egyen
súlya nem követeli meg a kontinentális ké
reg Belouszov szerinti felemésztődését.

6. A m élytengeri fúrásokból előkerült kőzetek 
vizsgálata a spreading elvnek több ellent
mondó adatot is szolgáltatott. A Közép-At
lanti és az Indiai-óceán középi hátság árkai
nak belső oldalán m etam orf zöldkövesedett 
m agm atitot találtak. Hasonló kőzetek kerül
tek  elő a Palm er-hátság környékéről is. A
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metamorfózis foka alapján a hőm érséklet 
elérte a 300 °C értéket a nyomás pedig az 
5 km-es vízoszlop és 3 km vastag bazaltréteg 
nyom ásának összege lehetett (Melson és Van 
Andel 1966, Cann és Funnel 1967, Van Andel 
1968). Ezek alapján Belouszov úgy véli, hogy 
a gerinc kiemelkedése és árkos beszakadása 
csak a bazaltrétegek felhalmozódása és m eta
morfózisa u tán  következett be. Hain vélemé
nye szerint viszont a zöldköves m etam orfó
zisnak nagy hőfluxus m elletti létrejöttéhez 
nem szükséges nagyobb nyomás, m int ami
lyen az óceáni kéreg alsó részén megfigyel
hető.
Az A tlanti-óceán axiális völgyeiben felső
miocénbe sorolt Foram iniférákat és vulkáni
tokat (8,5 és 18,6 millió év) találtak (Cifelli 
et al., Bullard 1968 stb.). M iocénkorú üledé
keket ism erünk az Atlantisz vető közeléből a 
gerincvonulathoz közel eső részről. A Közép- 
A tlanti hátság tetejéről 29 millió éves bazalt 
került elő. Többek között az ilyen adatok 
késztették a kutatókat annak feltételezésére, 
hogy az utóbbi 20 millió évben vagy nem 
zajlott le spreading, vagy a litoszféralemezek 
mozgási iránya megváltozott (Menard és 
A tw ater 1968).

7. A kontinenshatárok egyezését m ár Wegener 
idejében sem tek in tették  döntő bizonyítéknak, 
ugyanis — am int Hain írja  — elméletileg el
képzelhető, hogy a kontinensek közötti köztes 
terü let két párhuzamos vető m entén süllyedt 
le. Erre példaként megemlíti — Milanovszkij 
szóbeli közlésére hivatkozva — a K-Afrikai 
árok területét. Egyúttal elismeri, hogy ennek 
valószínűsége a két terü let közti távolságnak 
és a kontúrok bonyolultságának növekedésé
vel csökken. Másrészt viszont az egyes ese
tekben több variáció is kínálkozik az egységes 
kontinens kialakítására (pl. Afrika, Mada
gaszkár, Ausztrália és India esetében).
A kontinensek egykori együttállására vonat
kozó földtani bizonyítékok régóta ism ert és 
legszebb példája a Gondwana szuperkonti
nens feltételezése. A gondolat felm erülése óta 
igen sok bizonyító és tagadó érv halmozódott 
fel. Természetesen ezek nem m indegyike 
egyenrangú. A tagadó érvek sorából csupán 
m egem lítjük a kontinentális híd és a később 
lesüllyedt és óceanizálódott kontinentális ké
reg feltételezését. Némiképpen más a hely
zet a kutatókat leginkább foglalkoztató felső- 
paleozoos eljegesedéssel kapcsolatban. 
Ugyanis nem képzelhető el olyan pólushely
zet, hogy az eljegesedés területe valahol el 
ne érje az egyenlítőt (Hain 1972). Ezért 
Ausztrália és H indusztán területére magas
hegységi eljegesedést tételeznek fel.
A. M eyerhoff és K. Teichert (1971) vélemé
nye szerint egyidejű eljegesedés, ilyen ha
talmas kontinens esetében, elképzelhetetlen a 
belsejében szükségszerűen fellépő nedvesség
elégtelenség következtében. J. Crowell és L. 
Frakes (1970) a pólusvándorlással egybevágó, 
időben változó eljegesedéssel számol. 
M eyerhoff (1970) úgy véli, hogy az élővilág és 
az egyéb éghaj lat jelző képződmények elterje

dése nem ok sem a pólusvándorlásra, sem 
a kontinens elsodródására. Az éghajlati övék, 
az élőszervezetek és az éghaj lat jelző képződ
m ények elterjedésének változásai kielégítően 
m agyarázhatók a Föld morfológiai változá
saival, a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán 
közötti küszöbök képződésével és eltűnésével, 
valam int az Északi-Jeges-tenger hatásával.

8. A litoszféralemezek mozgására vonatkozó 
geodéziai m érésekkel kapcsolatban m ár az 
alapadatok tárgyalásánál em lítettük, hogy 
ezek a módszerek csak napjainkban érhetik 
el azt a pontosságot, amellyel a recens moz
gásokat egyértelm űen meg lehetne állapítani, 
így, az eddigi m éréseknek különösebb bizo
nyító erejük nincs.

Ezek után tekintsük át az elméletalkotás
legfontosabb elveire vonatkozó véleményeket:

1. Belouszovnak az óceáni és kontinentális tí
pusú litoszféra rugalmassági viszonyaival 
kapcsolatos vélem ényére m ár kitértünk. Bi
zonyos vonatkozásban idetartozónak véljük 
Hain más szerzők elgondolásait összegező 
problém afelvetését is. Eszerint, amennyiben 
elfogadjuk, hogy a földkéreg a felső köpeny
nek zónás megolvadás következtében fellépő 
differenciációja révén keletkezett, akkor 
meghatározható, hogy a differenciációs fo
lyam at a köpenyt milyen mélységig hatotta 
át. Minthogy a kontinentális kéreg sokkal 
vastagabb az óceáninál, ezért a köpeny diffe- 
renciációjának mélysége a kontinensek alatt 
jóval nagyobb, m int az óceánok alatt. Ká
lium ra számolva ez az érték  1600, illetve 400 
km -nek adódik, ami messze m eghaladja az 
asztenoszféra települési mélységét (A. B. Ro- 
nov, A. A. Jarosevszkij, 1972; Ju. M. Sejn- 
m ann 1971. — Haintól átvéve). A feltétele
zésen alapuló számítás eredm énye arra utal, 
hogy a litoszférának kontinentális és óceáni 
típusokra való elkülönülése elsődleges, így ez 
mind a lemeztektonikai, mind a bazifikációs 
óceáni aljzatképződés elleni érvként is szere
pelhet.
Hain azonban az óceánközéptől a kontinensek 
felé irányuló laterális anyagvándorlás — va
gyis lényegében a spreading — feltételezésé
vel a kovasavnak, a könnyű elemeknek és a 
hasadóanyagoknak a kontinentális kéregben 
történő dúsulását a teljes köpenyből szárma
zóan is m egm agyarázhatónak véli.
Igen ellentmondóak a vélem ények az óceáni 
kéreg harm adik (bázisos metamorfitok) réte
gének korát illetően is. A metamorfózis alap
ján Belouszov ott a jelenleginél nagyobb 
m egterhelésre következtet. A nem teljesen 
megbízható radioaktív m érések eredm ényei
ből Pejve és K nyipper (1968, 1970) arra  a 
következtetésre jut, hogy ez sokkal idősebb a 
második rétegnél. Így viszont érthetetlenné 
válik a köztük lévő hézag, és m agyarázhatat- 
lanná lesz az óceáni aljzat ez idő alatti tör
ténete. M yjashiro et al. (1970) és Coleman 
(1971) úgy vélik, hogy a második és harm adik 
réteg azonos összetételű és a felső köpeny
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egyidős differenciációs termékei, csupán az 
alsó rész — az adott viszonyok között — 
metamorfizálódott.

2. A keskeny szeizmikus övék, a lem ezhatárok 
és az ebből következő lemezek számának vi
tato tt kérdésével m ár a belső kritika során 
foglalkoztunk.
A lemeztektonikai irodalomban napjainkban 
is egyre újabb lemezek és mikrolemezek lé
tezéséről számolnak be. Ugyanakkor néhány 
kutató még a lemezek létezésében is kétel
kedik (pl. Carey — XII. Csendes-óceáni 
kongresszus 1971).

3. Már a konkrét mérési eredm ényekkel kap
csolatos észrevételek egy része is az elmélet 
következtetéseit igyekezett kikezdeni. Az el
m életet különböző oldalról ért egyenes bírá
latok vagy kétkedést kifejező megjegyzések 
száma — mind a m ereven tagadók, mind az 
egyes részeket elfogadók részéről — sokszo
rosan túlhaladja az előbbieket. Ism ertetésünk 
a lemeztektonika folyam atsorának megfele
lően m utatja  be az egyes véleményeket.

Ezúttal ott kezdjük a sort, ahol az elmélet 
ism ertetésénél befejeztük, vagyis — a komoly 
belső vitát is kiváltó — mozgató erő problémá
jánál.

Mint korábban em lítettük, a lem eztektoni
kai hipotézis kidolgozásának hajnalán a legtöbb 
kutató úgy vélte, hogy a litoszféralemezek moz
gásának legvalószínűbb oka a köpenyben felté
telezett konvekciós áramlások rendszere. Sokan 
ma is ezt a nézetet vallják. Az áram lásoknak a 
mozgás m agyarázataként való feltüntetése egy 
sor nehézségbe ütközik, m elyeket — sokak véle
ményét összegezve — Hain gyűjtö tt csokorba: a 
köpeny függőleges szelvény m entén különböző 
sűrűségű és viszkozitású, különböző ásványtani, 
és lehetséges, hogy különböző kémiai összeté
telű; az alsó köpeny különösen magas viszko
zitású; ugyanakkor néhány ezer km-es elmoz
duláshoz az egész köpenyt magában foglaló 
áram lásra lenne szükség. M antura ezzel kapcso
latban a következő kérdést teszi fel: ,,. . .milyen 
titkos egyezmény jö tt létre — és hogyan — a 
(kaotikus elrendeződésű) cellák között, hogy 
felosszák a földet egymás m elletti befolyási te 
rületekre?” M int m ár em lítettük, néhány geo
fizikus a köpenyben lévő igen alacsony hőm ér
sékleti gradiensre hivatkova kereken tagadja a 
litoszféralemezek ily módon történő mozgatását. 
Sclater (1966): a hátság gerincét kísérő magas 
hőfluxus zóna tú l keskeny a konvekciós mozgás 
mechanizmusához. M ozgatóerőként A. L. Halé 
(1969) a nehézségi erőt jelöli meg. A geofiziku
sok azonban csak legföljebb segéderőként szá
molnak vele.

A hátságokon újraképződő litoszféra moz
gatásának kérdése Belouszovot is foglalkoztatta. 
A lehűlés révén bekövetkező faj súlynövekedést 
nem tartja  elegendő oknak, m iután a lehűlés 
a gerinc tengelyéhez közel következik be, s ha 
ez lenne az ok, a besüllyedésért nem kellene 
olyan hosszú u ta t megtennie. További zavaró 
m omentum nak tekinti, hogy a közép-atlanti 
hátságról származó anyag egyáltalán nem tűnik 
el, míg csendes-óceáni hátság litoszférája —

ahol a sebesség is nagyobb — rövid ú t után az 
amerikai kontinens alá süllyed!

M antura megkérdezi még a mozgatóerővel 
kapcsolatban, hogy milyen mechanizmus for
málta a közép-atlanti hátságot S- és általában a 
többit szabálytalan alakúvá?

A mozgatóerővel kapcsolatos kérdésekre, 
tehát a lemeztektonikusok egyértelm ű választ 
jelenleg nem tudnak adni. Az idevonatkozó kü
lönböző alternatívákról m ár korábban szó- 
lottunk.

Térjünk most át az óceánközépi hátság, az 
akkréció és a spreading problémakörére.

Az óceánközépi hátságok szerkezetével és a 
bazaltos anyag felszínre jutásával kapcsolatban 
több alternatív  elképzelés láto tt napvilágot. 
Ezek egyike a Byrd (1967) és Van Andel (1968) 
nevéhez fűződő és utólag fenyőfamodellnek el
keresztelt elképzelés, amely szerint az időben 
fölfelé fiatalodó korú és különböző összetételű 
lemezek tetőcserépszerűen fedik át egymást. Ezt 
a lehetőséget ta rtja  Belouszov is a legvalószí
nűbbnek. A bazalt tehát nem megadike-ok for
m ájában került a felszínre, am int az Vine és 
M atthews hipotéziséből következne. Hain sze
rin t azonban ez a megoldás is a kérdések egész 
sorozatát hagyja nyitva. Hasonlóképpen elég
telennek ta rtja  az A. E. Szvjatlovszkij (1971) és 
mások által javasolt teleszkópos riftképződési 
sémát is.

Karaszik (1971), némi kiegészítéssel elfo
gadja Vine és M atthews elgondolását. Szerinte a 
takaros szerkezetű második réteg elterjedését az 
első réteget blokkokra tagoló törés szabja meg.

A lem eztektonika-elm élet hirdetői és köve
tői a kiterjedési sebesség tekintetében e rövid 
idő alatt is rendkívül szélsőséges álláspontokat 
képviseltek, m int ahogy erre m ár fentebb u tal
tunk. A kiterjedési hipotézis megszületése ide
jén még a longitudinális zonalitás elve (Run- 
corn 1962) volt az uralkodó nézet, ami szerint 
a kiterjedési sebességnek az egyenlítő környé
kén kellett volna a legnagyobbnak lennie. Ezzel 
szemben m egállapítást nyert (Heirtzler et ah 
1968), hogy az A tlanti-óceánban éppen az 
egyenlítő táján  a legkisebb a sebesség. M antura 
meg is jegyzi, hogy ellentmondás van az elmé
let és a gyakorlat között. A jelenség m agyará
zatát az Amazonas medencéjében feltételezett 
rotációs központ felism erésében kapjuk.

Azonban J. F. Dewey és m unkatársainak az 
alpi rendszer és a lem eztektonika kapcsolatáról 
íro tt legutóbbi m unkája (1973) szerint Afrika 
a mezokainozoos földtörténet során olyan rend
kívül változatos irányú mozgásokat végzett, ami 
semmiképpen nincs összhangban a rotációs 
centrum  feltételezéséből következő mozgásrend
szerrel.

M. és J. Ewig (1966) h irtelen üledékvastag- 
ság-növekedést figyelt meg a K-Csendes-óceáni 
hátságtól távolodva. A távolság és az üledék
vastagság alapján kiszám ították az egyes in ter
vallumok üledékvastagságváltozás gradienseit.

Ezek a következőknek adódtak:
a gerinc tengelyétől 400 km-ig 35 cm/km;
400— 470 km között 270 cm/km;
470—4200 km között 8,6 cm/km.
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Vagyis az üledékfelhalmozódás sebességé
nek 4 : 32 : 1 arány szerint kellett volna változ
nia, ami m egm agyarázhatatlan. Ezért a szerzők 
feltételezték, hogy a kiterjedés sebessége idő
ben változott.

H. W. M enard (1967) kim utatta az óceáni 
kéreg második rétegének vastagsága és k iter
jedési sebessége közötti fordított korrelációt. 
Belouszov ebből arra következtet, hogy az egy
ségnyi idő a la tt négyzetkilom éterenként felsza
baduló lávamennyiség független a kiterjedési 
sebesség mértékétől. M iután azonban a harm a
dik réteg vastagsága az óceánok ala tt azonosnak 
tekinthető, ebből az következne, hogy a harm a
dik réteg képződési sebessége egyenes korrelá
cióban van az óceáni aljzat kiterjedési sebessé
gével.

Belouszov másik, ide vonatkozó megjegy
zése: az elmélet szerint az óceánközépi hátság
tól a földkéreg jelenleg 1—7 cm/év sebességgel 
mozog. Ha azonban elfogadjuk, hogy a föld- 
történeti m últban a sebesség változott, a moz
gás időnként megszűnt, sőt esetleg irányt is vál
toztatott, akkor hogyan m agyarázható az abisz- 
szikus síkságok szeizmikus nyugalm a és a de- 
form álatlan üledékek itteni jelenléte (utalunk az 
óceáni kéreg rugalm asságára vonatkozóan te tt 
megjegyzésekre).

Az újabb és újabb litoszféralemezek, mik- 
rolemezek és kiterjedési centrum ok feltétele
zésénél a zárt gömbfelszínen a lemezek mozgás- 
rendszere mind bonyolultabb képet m utat. Be
louszov, ellenvetéseinek felsorolása során ezeket 
a kérdéseket is részletesen elemzi.

Az ellenvetések egész sora foglalkozik a 
különböző szerkezeti—földtani egységek hely
zete és a litoszféralemezek mozgása (mozgatása) 
között felm erülő ellentmondásokkal.

Ezek egy részének ism ertetésére a másod
fokú interpretációval kapcsolatban térünk  ki.

Moore (1970) és Fourm arier (1971) az ilyen 
irányú elemzések alapján kim utatta a Föld 
szerkezeti egységeinek időbeli állandóságát, 
öröklött voltát. Belouszov szerint a geofizikai 
és földtani adatok összevetése azt m utatja, hogy 
minden tektonikai zónához a mélyben jelenleg 
egy speciális szerkezet tartozik, ami a kéreg- és 
asztenoszféra-vastagság, a sűrűségviszonyok, a 
hőfluxus stb. változásaiban nyilvánul meg. A 
különböző tektonikai zónák mélységi kihatásai 
különböző m értékűek. A platform  esetében pl. 
ezek nem érik el az asztenoszférát (Hain), de a 
nagyobb tektonikai zónák gyökerei legalább az 
asztenoszféráig lenyúlnak. M iután azonban a 
lemeztektonikai elmélet nagym értékben az 
asztenoszférában bekövetkező horizontális moz
gáson alapszik, ezért e mozgásoknak elkerülhe
tetlenül tönkre kellene tenniük az összes verti
kális kapcsolatot (Belouszov, 1970).

Hain (1970) ezt az ellentm ondást a modern 
geotektonika alapvető ellentm ondásának nevezi, 
de nem ta rtja  leküzdhetetlennek. Az ellentm on
dás feloldására törekedve megemlíti, hogy
a) a lemezek elmozdulása a transzform  törések

m entén differenciáltan valósul meg;
b) a mélytörések (különösen a Benioff-zónák)

némelyikének felszíni vetülete jelentős ho

rizontális irányú elmozdulásra utaló elgör- 
bülésről tanúskodik (Karig 1971-es m unká
jára hivatkozva); — továbbá

c) nem lehetetlen a törés felszíni része és gyö
kere közti kapcsolat megszakadása sem, 
m ajd a törés a felszín új helyén regene
rálódik.

Komoly problém át takar az a tény, hogy 
nem m inden kontinensperem  előtt van betoló- 
dásról tanúskodó m élytengeri árok. Ezért a 
lemezek bonyolult mozgásrendszere megköve
teli a spreadingtengelyek mozgatását is. (Pl. az 
Afrikai lemezt közrefogó Közép-Atlanti- és Kö- 
zép-Indiai-óceáni hátság közül legalább az 
egyiknek el kellett mozdulnia.) Azon túlmenően, 
hogy a különböző jellegű, — m inden esetre hő
közvetítéssel járó — igen bonyolult áramlások 
egész rendszerükben időben és térben változó 
jelleggel kénytelenek mozogni, még olyan hely
zetek is adódnak, m int am it Godby et al. (1968) 
a Reykjanes-hátsággal kapcsolatban említ (Belo
uszov idézetének átvétele): „Bizonyos idősza
kokban két-két aktív párhuzamos gerincvonulat 
létezett, amelyek között egy óceáni árok kelet
kezett; a két gerincnek egymástól el kellett tá
volodnia, mivel a közéjük injektálódott anyag 
nem tudott eltávozni.” Belouszov megjegyzése: 
„Ez m ajdnem  fából vaskarika.”

Nem kevesebb és nem kevésbé súlyos érv 
hangzik el az elnyelődéssel kapcsolatban sem.

A m élytengeri árkok az elmélet szerint a 
földkéreg betolódási helyei. Ennek alapján 
Belouszov úgy véli, hogy az árkokban nagy 
m ennyiségű üledékanyag-felhalmozódásnak kel
lene lezajlania, m inthogy a besüllyedő litoszféra 
bulldózer szerűen össze kellene, hogy gyűjtse az 
üledékeket. 100 millió év, 3 cm/év sebesség és 
200 m üledékvastagság param éterek m ellett egy 
közepes ároknak (50 km széles) 10 km vastag 
üledéket kellene felhalmoznia. Ezzel szemben az 
átlagvastagság 1 km (a maximális 4 km) és 
ráadásul — számos egybehangzó vélemény alap
ján  — az árok talpa teljesen deformálatlan. Ré- 
tegződési zavarok csupán az árkok m eredek lej
tőin figyelhetők meg, ami a konszolidálatlan 
üledékek csúszásával magyarázható.

Hasonló okok m iatt adott hangot kétségei
nek M antura is. Ezen kívül még a következő, 
igen figyelem re méltó, kétségtelenül szenvedé
lyes hangú kérdést vetette fel annak kapcsán, 
hogy a m élytengerekben olyan sok helyen ta 
lálhatók a középső-jurától a jelenkorig terjedő, 
zavartalan településű üledékek: „M iért van az, 
hogy ezek az idősebb kőzetek sohasem szállítód
nak be vagy nyelődnek el a Benioff-zónában? 
Lehet, hogy a betolódási öv 100—200 millió év
vel ezelőtt megszűnt működni? (azaz akkor 
szüntette be funkcióját a betolódási öv, amikor 
képződött?).”

Egész sor kérdést vet fel Belouszov az 
Aleuti szigetív m élytengeri árkával kapcsolat
ban. A probléma azzal kezdődik, hogy a mág
neses anomáliaelrendeződés fordított helyzetű 
— a fiatalabb anomáliák esnek az árokhoz kö
zel, — és az anomáliák hegyes szögben futnak 
neki az ároknak. Ezzel összhangban a kitérj e- 
dési centrum ot jelentő gerinc az árok alá csú
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szik. Ebből arra  lehet következtem, hogy az 
ároknak semmi köze a litoszféra abszorpciójá
hoz. Űjabb problémát jelent, hogy a kiterjedési 
centrum  másik tengelye az észak-amerikai kon
tinens alá húzódik, ahol rendeltetése, úgy tűnik, 
megszűnt. Nem m inden él nélkül felveti még, 
hogy ebben a helyzetben esetleg a kontinens 
litoszféráját reprodukálja?

A litoszféra mélybesüllyedésének kérdését 
Belouszov a fajsúly oldaláról is megvizsgálja. 
Gondolatmenete a következő: az anyagsűrűség 
700 km mélységben legalább 4 g/cm3. A felszíni 
kőzetek ezt a sűrűséget fázisváltozás nélkül, 
lehűlés ú tján  nem érhetik el. Azonban az ism ert 
fázisváltozás — az eklogitizáció — eredm énye
ként születő anyag faj súlya is kisebb a fenti 
értéknél. Ezen túlm enően m ár 400 km mély
ségben a hőm érséklet értékének meg kell ha
ladnia a földkéreg kőzeteinek olvadáspontját.

Ezek után nagy vonalakban tekintsük át 
mit mond a lemeztektonikai elmélet a Föld 
nagyszerkezeti múltjáról.

A földtani múltban lejátszódott folyam atok  
értelmezése
(Extrapoláció, másodfokú interpretáció)

Mint m inden természettudomány, a föld- 
tudomány is, oknyomozó tevékenysége során 
abból indul ki, hogy azonos körülm ények esetén 
a folyamatok azonos módon, azonos eredm ény
nyel zajlanak le. Ezt fejezik ki a tudományos 
törvények. A földtannak azonban, szinte szám- 
bavehetetlenül sok, térben és időben változó 
alapparam éterrel kell számolnia, így nem 
annyira törvényekkel, m int inkább elvekkel dol
gozhat. Elvei közül talán legfontosabb az aktua- 
lizmus, amely nélkül a geológia nem tudná ér
telmezni a m últat. Ez az elv ad módot a jelen
ben mérhető változások m últba vetítésére — 
extrapolálására, és az adja meg a másodfokú 
interpretáció lehetőségét, elvi hátterét.

Köztudott, hogy az aktualizmus nem alkal
mazható korlátlanul, és általános szabály, hogy 
minél jobban távolodunk a jelentől, annál ke
vésbé érvényes az elv. Ez a tény a múltbeli 
történések lemeztektonikai értelmezésének is 
egyik leglényegesebb elvi korlátja.

A m últbeli folyamatok lemeztektonikai 
sarokpontja tehát az elsőfokú interpretáció ér
vényessége és az aktualizmus elve. Ezek alapján 
egyszerű extrapolációval, vagy másodfokú in
terpretációval, de leggyakrabban a két módszer 
együttes alkalmazásával építik fel a m últbeli 
modellt.

Általában nem válik el az extrapoláció a 
másodfokú interpretációtól, am int ezt a későbbi
ekben ism ertetendő példák is m utatják. Fel kell 
hívnunk tehát az olvasó figyelmét, hogy mi is 
csupán az analizálás érdekében tárgyaljuk né
mileg széttagolva a két megközelítési módszert.

Az extrapoláció során felhasznált alapvető 
feltételezések közül a következőket emeljük ki:
a) a mágneses mező inverziójára épülő, a felső

krétáig extrapolált mágneses skála,
b) jelenleg megfigyelhető riftogén szerkezetek 

m ajdnem  teljes evolúciós sora,

c) az óceánok üledékeinek a gerincek felé tör
ténő elvékonyodása, kiékelődése,

d) a m élytengeri depressziók üledékeinek me- 
zooikumnál nem idősebb kora.

A szorosabb értelem ben vett másodfokú 
interpretáció alapadatai lehetnek:
a) az ősföldrajzi helyzetre utaló üledékes kőze

tek,
b) akkréciós és konzumációs lem ezhatár értel

mezésére használt bázisos és interm edier 
magmatitok,

c) a nyomás- és hőmérsékleti viszonyokról 
árulkodó m etamorf kőzetek,

d) az egykori földrajzi elhelyezkedésről és a 
pólushoz viszonyított helyzetről tájékoztató 
paleomágneses, őshőmérsékleti adatok,

e) a hegységszerkezeti, szerkezetföldtani megfi
gyelések,

f) a kontinens-perm anencia elvéből kiindulva 
az idősebb kőzetekből álló „kontinensmagok.”

A másodfokú interpretáció során az alap
adatokból az egykori viszonyokra következ
tetnek, m ajd ezt a mai modellel egyeztetik. Az 
eljárást jól példázza Dewey et al. (1973) m un
kája az Alpok lem eztektonikai történetéről, 
amelyben a következő párhuzamosításokat ol
vashatjuk: „a kontinentális perem  létrejöttének 
szakaszát a platform  jellegű karbonátos kőzetek 
transzgresszív fácieseivel és a kontinentális lej
tő típusú üledékekkel; az akkréciós ridge-et 
ultrabázisos kőzetekkel, gabbróval, pilow-ba- 
zalttal, nyílttengeri, pelagikus üledékekkel és az 
ofiolitokat kísérő abiszikus vörös agyaggal; az 
árkokat a lineáris flis vályúk sorozatával. .. 
a szigetíveket a mész-alkáli vulkánitokkal és a 
savanyú interm edier pluton benyomulásokkal 
lehet azonosítani” .

Most pedig nézzük meg néhány konkrét 
példán a m últbeli folyamatok lemeztektonikai 
rekonstruálását az extrapoláció és a másodfokú 
interpretáció módszerével.

A feltételezések szerint ma is táguló (fel
nyíló) óceánok történetének nyomozásánál ural- 
kodóan az extrapolációs módszert alkalmazzák.

Legismertebb példája ennek a típusnak az 
Atlanti-óceán modellje, amelynek kialakításá
nál bizonyos nagyon jellegzetes mágneses ano
mália sávok jelenlegi helyzetéből vezették le a 
lemezek (Amerikai, Eurázsiái, Afrikai) rotációs 
mozgását, állapították meg annak időbeli stá
dium ait és következményeit a szomszédos leme
zekre (Pitman és Talwani 1972).

Kevésbé ism ert az Indiai-óceán fejlődésé
nek lemeztektonikai modellje, ezért célszerűbb
nek véltük, ha konkrét példaként ezt választ
juk. Az előzőekben ism ertetettekhez hasonló 
módon Mc Kenzie és Sclater (1973) 3 evolúciós 
stádiumot állapítottak meg. Az elsőt 74—75 mil
lió évvel ezelőttre tették, megjegyezve, hogy a 
korábbiakra nem tudnak következtetni. Dietz 
és Holdén a Pangea széttagolódásának kezdetét 
a triászra teszi, és a Gondwana széthasadását 
is ehhez a folyamathoz kapcsolja. Smith és 
Haliam, valam int Mc Elhinney szerint a Gond
wana széttörése a felső-jura—alsó-kréta előtt 
nem m ehetett végbe.)
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Az első periódus kezdetén az Indiai lemez 
akkréciós kiterjedéssel É-i irányba mozgott 
17 cm/év sebességgel. Ez a mozgás 56 millió 
évvel ezelőtt fékeződött le, amikor az Indiai 
kontinens a Tethys szubdukciós zónájához ér
kezett. A következő periódusban (45—35 millió 
év) Ausztrália elkülönült az A ntarktisztól 2,5 
cm/év mozgási sebességgel. Majd a befejező 
szakaszban (35 millió évtől máig) az Afrikai, 
Indiai és A ntarktiszi lemezek lassú mozgásával 
(átlag 1,2 cm/év) teljesen szétváltak, a Him alája 
kiem elkedett; m egindult a Vörös-tenger és az 
Adeni-öböl kialakulása és tengeralatti hátságok 
képződtek.

A Csendes-óceán m élytengeri árkokkal kí
sért ázsiai, vagy dél-am erikai partvidékének 
rekonstrukciói a még létező, de éppen konzu- 
málódó óceánaljzatot példázzák. A mozgás
mechanizmus elemzésében itt a nagyobb súly 
általában még az extrapoláción van, de szót 
kapnak m ár a másodfokú interpretáció elvei is.

Ezt a m etódust m utatja  például Rutland 
(1971) cikke, amely az Andok orogén folyama
tai és az óceán spreading közötti összefüggése
ket vizsgálja. Konklúziójának lényege az, hogy 
az É-chilei Andok, valam int az A rgentína és 
Bolívia terü letén  lévő vonulatok vulkanizmusa, 
plutonizm usa és tektonikai jellegei időben kelet 
felé migrálnak. Ezeket a jelenségeket, az emlí
te tt szerző, a kontinentális kéreg perem i blokk
jainak — az óceáni lemez betolódása által ki
váltott — elnyelődésével m agyarázta. A jurától 
a partvonal kelet felé történő mozgását kb 200 
km -re becsülte. Szükségesnek ta rtju k  megem
líteni, hogy ez az elgondolás némileg ellentm on
dásban van a feltételezett kontinens-perm anen- 
cia elvével!

A betolódás során teljesen, vagy csaknem 
teljesen bezárult, de még a jelen lemezmozgási 
ciklushoz kapcsolható óceánok esetében előtérbe 
kerül a másodfokú interpretáció módszere, bár 
még az extrapoláció alkalmazásának is tág tere 
lehet.

A lépcsőfok típuspéldája a Tethys bezáró- 
dásának tu lajdoníto tt Eurázsiái hegyláncolat 
képződési modellje. Az irodalom e téren  is gaz
dag. A legújabb m unkák szerzői az Eurázsiái és 
Afrikai tábla közötti egyszerű mozgáskapcsolat 
helyett ma m ár tucatnyi m ikrokontinenssel és 
igen bonyolult m echanizm us-rendszerrel szá
molnak.

A kérdés kom plikáltságának jelzésére és a 
mai megoldási módszerek bem utatására idézzük 
fel Dewey et al. (1973) cikkének néhány gon
dolatát.

Az alpi rendszer fejlődését egyrészt az 
Amerikai, Európai és Afrikai lem ezeknek az 
atlanti-óceáni spreading történetéből levezetett 
mozgásával, m ásrészt in terpretá lt egykori szi
tuációknak a recens lem eztektonikai helyzettel 
való m egfeleltetésével próbálták rekonstruálni. 
(Az utóbbi eljárás néhány analógiás értelm ezé
sét a módszer ism ertetésénél m ár közöltük.)

Az Atlanti-óceán fejlődésében kim utatott 
8 fázis — az idézett cikk szerzői szerint — a 
Tethys történetében 9 szakaszban tükröződik, 
mégpedig a táblahatárok újraszerveződésével és

a szubdukciós zónák deformációival. Az ofioli- 
tos kőzeteket az új óceáni területek  képződési 
jeleinek tek in tették  és m inden fázist a megfe
lelő ofiolitos kőzetek kora alapján azonosítottak. 
Az Afrika és Európa közötti első, ún. Tethys 1. 
óceán képződését a triászra te tték  (Kaukázusi 
betolódással). Legfiatalabbnak a Ny-M editerrán 
m edencéket tartják , melyek — szerintük — az 
alsó-miocénben nyílhattak  föl.

Érdekes Hsü (1971) álláspontja az Alpok és 
a Ny-i M editerráneum  keletkezését illetően, aki 
m egpróbálja összeegyeztetni a lem eztektonikát 
és a geoszinklinális elvet. Ö ugyanis nem tételez 
fel óceáni dimenziókat a mezozoikum idején, és 
ennek megfelelően az Alpokat a mozgó m ikro- 
kontinensek közötti viszonylag keskeny geo- 
szinklinálisok üledéktömegéből szárm aztatja.

Végül olyan rekonstrukcióról ejtünk szót, 
amely a jelenlegi lem eztektonikai ciklust jóval 
megelőző folyam atokat próbál értelmezni, ép
pen ezért m ár teljes egészében a másodfokú 
interpretáció keretébe sorolható. Ilyen Bird és 
Dewey (1970) m unkája az Appalache-hegység 
lem eztektonikai interpretációjáról. A szerzők a 
hegységet felépítő kőzettesteket self, kontinen
tális lejtő, óceáni hátság és abisszikus síkság 
környezetekben képződötteknek értelmezték, 
így az ősföldrajzi szituációt a recens kontinens
perem m el analógizálták, — szigetívek, m élyten
geri árkok egykori létére következtettek. A ré- 
tegtani és tektonikai kép alapján a felső-pre- 
kam brium tól az ordoviciumig lemezakkrécióval 
végbemenő óceánképződést tételeztek fel (Proto- 
Atlanti-óceán), am elyet az ordovicium végén és 
a devonban konzumáció ú tján  lezajló óceán
záródás követett. Ennek végső eredm énye az 
Appalache-hegység kiemelkedése és deform á
ciója volt.

A  földtani m últban lejátszódott folyam atok  
értelmezésével kapcsolatos vélem ények

Először adjuk meg a szót a lemeztektoni
kusnak. Le Pichon et al. (1973) könyvében ezek 
olvashatók: „A hipotézist, nyilvánvalóan nehéz 
alkalmazni a m últra, ahol olyan erők által létre
hozott feszültségek akkum ulálódott eredm ényei
vel tudunk csak foglalkozni, amelyek m ár régen 
eltűntek. így a lem eztektonikát a m últra alkal
mazó kísérletek m odelljeinek eredm ényei nem 
ellenőrizhetők és legnagyobbrészt feltevéseken 
alapulók.” Majd így fo lytatják: „Mégis, a le
m eztektonika m últbeli deformációkra való al
kalmazása az a terület, ahol a legbátrabb extra
polációkat végezték.” A sikeres alkalmazás érde
kében „nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a 
kritikai ellenőrzést illetően,” és „néhány úttörő
munka, amely nyilvánvalóan nélkülözi még a 
modell kialakításának szigorú kritérium ait, eb
ben az irányban halad.”

A másodfokú interpretáció során — am int 
erről m ár több ízben szólottunk — az egymásra 
épülő értelm ezési láncolat m iatt a bizonytalan- 
sági tényezők hatványozódnak, s az őskörnye
zeti interpretációk is mindig nagy bizonytalan- 
sági tényezőkkel terhesek. Erre utal a fenti 
idézet is.
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A konkrét modellekre vonatkozó megjegy
zések, bírálatok ism ertetésére ezúttal nem tér
hetünk ki, így csupán az elsőfokú interpretáció
nál nem eléggé exponált — és alapvetően a 
m últ jelenségeit érintő extrapolációkra vonat
kozó — kritikák közül érin tünk néhányat.

A mágneses skálát é rt bírálatokkal m ár ko
rábban foglalkoztunk. Ehhez Hain nyomán még 
hozzátesszük, hogy a Heirtzler által kiterjesztett 
skálában 1-től 32-ig az egyes mágneses sávok 
korát nem közvetlenül, hanem  az ezeket fedő 
üledékek kora alapján határozták meg, ami nem 
lényegtelen.

A mágneses anomáliákkal kapcsolatban 
Hain két problém át említ. Az anomáliák a hát
ság tengelyétől távolodva olyan gyorsan meg
gyengülnek a hátság lejtőjén, hogy ez nem 
magyarázható csupán az üledékvastagság növe
kedésével. D. M. Pecsorszkij és M. Ozima (1971) 
szerint a jelenség a mágneses sajátságokat hor
dozó ásványok savanyúbb voltával m agyaráz
ható. A másik probléma lényege abban áll, hogy 
az Atlanti-óceán perem én és a Csendes-óceán
nak a központi részén is, intenzív mágneses 
anomáliákkal nem rendelkező zónákat, ún. nyu
godt mágneses mezőket tártak  fel. A jelenség 
csak úgy lenne megmagyarázható, ha feltéte
lezzük, hogy e mezők a perm otriászban kép
ződtek, amikor állítólag nem zajlott le mágneses 
inverzió (Heirtzler, Hayes 1967). Hasonló véle
m ényt fe jte tt ki Petrova és Hramov is (1970). 
A feltételezés óta azonban Pecsorszkij és K ara
szik m ár a perm otriászban is k im utatott inver- 
ziós mezőket.

Az elsődleges interpretációval kapcsolat
ban m ár említést te ttünk  a csendes-óceáni üle
dékképződés vastagságváltozási gradienseiről. 
Itt csupán annyival kívánjuk kiegészíteni, hogy 
abból következően az óceáni aljzat kiterjedésé
nek sebességváltozásait Ewig az alábbiak szerint 
tételezte fel:
a folyam at a felső-krétában kezdődött 10 cm/'év 
sebességgel; később a sebesség csökkent, míg
nem a miocén elején teljesen megállt; 10 millió 
évvel ezelőtt ú jraindult 3,3—6,6 cm/év sebes
séggel. E feltételezés valódiságát m egkérdője
lező kőzetanyagokról m ár korábban szólottunk.

A m élytengeri depressziók üledékeinek me
zozoikumnál nem idősebb korával kapcsolatban 
Belouszov megemlíti, hogy a bazaltban számos 
helyen intersztrafikációt észleltek. Nem tartja  
továbbá azt sem lehetetlennek, hogy a második 
rétegben m etamorfizált állapotban üledékes 
kőzetek legyenek.

A szerkezet öröklött voltának kérdéseit 
már jórészt áttekintettük. A vulkáni szigetek 
problém áját azonban érdemes külön is tárgyal
ni. A Csendes-óceán egyes miocénben, sőt 
eocénben keletkezett vulkánjai ma is működ
nek, pedig azóta az aljzatnak 600—1500 km -t 
kellett eltolódnia. A vulkánok hogyan tartha tták  
meg kapcsolatukat ebben a helyzetben is — 
kérdezi Belouszov —, amikor azok forrása mé
lyebben van, m int a litoszféra.

*

Mind az elsőfokú, mind a másodfokú in ter
pretációhoz sorolt ellenvetések (és elvétve az

elmélet helyességét igazolni kívánó megjegyzé
sek) ism ertetése során törekedtünk a szakiroda- 
lomban folyó vita visszatükrözésére, elhallgatva 
a bennünk is pro- és kontra felmerülő vélemé
nyeket. Ha a vitáról mégsem sikerült volna 
reális képet bem utatni, annak kettős oka lehet. 
Az idevonatkozó irodalomnak csak viszonylag 
kis töredékét tud tuk  áttekinteni, és válogatá
sunk is bizonyos fokig véletlenszerű. Ebből kö
vetkezően nem kizárt, hogy fontos m omentu
mok m aradhattak  számunkra is ismeretlenek. 
Úgy tűnik  azonban, hogy számos kérdéssel a 
lemeztektonikai elmélet sem képes jelenlegi fej
lettségi fokán megbirkózni. Erre utalnak Le 
Pichon óvatosságra intő idézett mondatai is.

E kurta bírálat-ism ertetés után ejtsünk 
még szót arról, mi a kutatók véleménye a le
meztektonikai elmélet korában az első geotek- 
tonikai elméletről, a geoszinklinális elméletről. 
Továbbéléséről az a puszta tény is jól tanúsko
dik, hogy ebben a kérdésben 1972-ben nemzet
közi konferenciát rendeztek.

A geoszinklinális elméletről — rendkívül 
gazdag anyag áttekintése után — igen sok ku
tató vélem ényét így összegezte Hain: „A lénye
ge szerint tehát tovább él a geoszinklinális el
mélet, és az új globális tektonika csak elmélyíti 
azt. Azonban két lényeges helyesbítést kell ten
ni a geoszinklinálisok tradicionális értelmezé
sében. Először: tisztázódott, hogy a geoszinkli
nálisok fejlődése és azok gyűrt hegyrendsze- 
rekbe — epigeoszinklinális orogénekbe történő 
átalakulását nemcsak a geoszinklinálisokban 
lévő mélyfolyamatok (sőt, talán nem is annyira 
azok) határozzák meg, m int inkább a környező 
litoszféra területén  lévő dinam ikus viszonyok 
(tágulás—nyomás) változásai. . ,  m ásodszor: el 
kell vetni1 a deformáció intenzitása és az üle
dékvastagság között túlzott m értékben egyenes 
összefüggést hirdető elképzeléseket. . .  A vas
tagság és a deformáció kapcsolata a táguláson 
keresztül valósul meg” — m inthogy ez gyengíti 
meg az aljzatot, lehetővé téve az intenzívebb 
süllyedést és anyagfelhalmozódást, valam int a 
horizontális deformációkat. A továbbiakban el
m ondja még, hogy a geoszinklinálisok nem ok
vetlenül óceáni kérgen keletkeznek, a geoszink
linálisok többségének a peremi vagy belten
gerek — „mikroóceánok” — és a jelenlegi 
indonéziai típusú szigetívek rendszere felel 
meg. Végül még egy idézet: ,,Ez a felfogás 
(vagyis a lemeztektonikai) kijelöli az ofioli- 
tos övék és a Benioff-zóna szükséges he
lyét a geoszinklinálisok szerkezetében és di
namizmusában, megmagyarázza a különböző 
típusú m etamorf-zónák elhelyezkedését, az an- 
dezites vulkanizmusnak, a sarjázsoknak és a 
geoszinklinálisok más egyéb jellemző vonásai
nak származását, am elyeket a tradicionális sé
m ákban vagy mellőztek, vagy nem értékeltek, 
vagy amelyekre nem találtak kielégítő magya
rázatot.”

A továbbiakban annak bizonyítására, hogy 
a két elmélet között sem teljes a harmónia, 
Hain a még megoldásra váró kérdések egész 
sorát jelöli meg.
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A fent em lített 1972-es konferenciáról írott 
beszámolójában R. M. Dott (1973) megemlíti, 
hogy komoly bírálatot kapott az elképzelés, 
m iszerint az ofiolit és ofiolitszerű együttes 
m élytengeri és közvetlenül a ridge-ből szárma
zik. Általános vélem ényét a következőkben 
summázza: „Úgy tűnik, hogy tú lju to ttunk  a 
földtől távoli modell építésén, és készen állunk 
ismét a realitásokat rohamozni, de új szemlé
lettel.”
A  lem eztektonikai elméletről alkotott néhány  
általános vélem ény

A  lem eztektonikai elmélet fenntartás nél
küli követőinek vélem ényét nem ta rtju k  szüksé
gesnek idézni. Úgy gondoljuk, hogy az elmélet 
súlyát, használhatóságát sokkal inkább tükrözi a 
semlegesek és talán még az ellenzők vélemé
nye is.

Az elm életalkotók egy csoportjának (Le 
Pichon et al.) nagyon realisztikusnak ható vé
lem ényét az interpretációk kapcsán m ár ismer
tettük. Állítsuk most mellé a legszélesebb fron
ton támadók sorából Belouszov néhány követ
keztetését: „Nyilvávaló, hogy a tengerfenék ki
terjedés hipotézisének egyetlen aspektusa sem 
képes kiállni a kritikát. Ez az elm élet olyan 
adatok általánosításán alapszik, am elyek jelen
tősége indokolatlan módon túlbecsült. Ez a je
lenség tényleges term észetének eltorzításához 
vezet.” Elismeri, hogy az óceáni földkéreg meg
ismerése terén az utóbbi években jelentős előre
lépés történt. Konkrét példákra hivatkozva 
ugyanakkor megállapítja, hogy még mindig sok
kal kevesebb az innen származó ismeretanyag, 
m int ami jelenleg is rendelkezésünkre áll a kon
tinensekről. Szükségesnek látja, hogy az új is
m eretek fényében a kontinens oldaláról is ves
sünk pillantást az óceánra, ne csak fordítva. 
Hangsúlyozza végül, hogy a Föld teóriája csakis 
a kontinensek és az óceánok tudom ányának 
egyenjogú egyesítése alapján születhet meg.

Van Bemmelen (1972) úgy látja, hogy az el
vileg egyszerű globális tektonika nem megfelelő 
elvi modell a geodinamikai folyam atok in te r
pretációjához.

А. V. Pejve szerint az új globális tektonika 
elmélete kiemelkedő tudományos általánosítás, 
és jelentőségét semmiképpen sem lehet tagadni, 
jóllehet a koncepció még sematikus, korántsem  
tökéletes.

V. E. Hain úgy véli, hogy a lem eztektoni
kai elm életnek az egyre bonyolultabbá válása 
ellenére is az egyszerűség m arad az egyik leg
erősebb oldala. További előnyeit abban látja, 
hogy:
a) felhasználja a geológia, a geofizika és a geo

kémia által leírt különféle jelenségek szinte 
teljes skáláját,

b) a különböző zónákban lezajló mozgásokat 
egységes dinam ikai modellben egységesíti,

c) lehetővé teszi a második (bazalt) réteg korá
nak és az óceáni aljzat különböző kiterje
dési sebességének meghatározását,

d) sikeresen szintetizál egész sor korábbi elmé
letet.

Ugyanakkor ő sem rejti véka alá, hogy sok 
még a hipotetikus elem és a megoldásra váró

kérdés. Végkövetkeztetése így hangzik: „az új 
globális tektonikának m egvannak az esélyei a r
ra, hogy olyan általános tektonikai elmélet kris
tályosodási pontjává váljék, amely a korábbi 
ellentmondásos nézeteket nem eklektikusán, ha
nem dialektikusán egységesíti.”

Zárszóként a fentiekből — most m ár saját 
nevünkben — a következő tanulságokat bátor
kodunk levonni:

1. A lem eztektonikai elmélet — a fennálló 
ellentmondások ellenére igen jelentős m un
kahipotézis a Föld mai globális jelenségeinek 
m agyarázatára.

2. Ezzel szemben — úgy tűnik  — nem m agya
rázhatók meg az elm élettel a kontinensek 
belsejében lezajló tektonikai folyamatok, sőt 
segítségével még a kontinenshordozó lemezek 
találkozási zónájában lejátszódó tektonikai 
jelenségek is csak nehezen értelmezhetők.

3. A globális m éretekre kidolgozott és ebben a 
dimenzióban igen szemléletes képet adó le
m eztektonikai elmélet bizonyos régiók, rész
letek szerkezeti jellegeinek m egértését elő
segíti ugyan, de a konkrét jelenségek kielé
gítő m agyarázatát önmagában nem képes 
adni. Ezért az ilyen rekonstrukciók készíté
sekor a jelenleginél kritikusabb szemléletre, 
sokrétűbb elemzésre van szükség. Különös
képpen vonatkozik ez a földtörténeti m últ 
kontinenseken belüli jelenségeinek rekon
strukcióira.

4. Nem lényegtelen, hogy m indkét irányból 
növekedni látszik azon kutatók tábora, akik 
elfogadják ugyan a lemeztektonikai elmélet 
alapgondolatát, de konkrét alkalmazása során 
a felm erülő ellentmondások feloldása céljá
ból új m agyarázatok keresésétől sem riadnak 
vissza; nem szándékoznak m inden jelenséget 
egyetlen sémával m agyarázni; — és nem tö
rekednek kritikálatlanul az óceánok tanulm á
nyozásával fe ltárt összefüggéseknek a konti
nensekre vonatkozó kiterjesztésére és viszont. 
A két szemlélet egyesítése — úgy véljük — 
nagyobb valószínűséggel közelítheti meg a 
Föld egészének valós képét, m int a mai 
modellek.
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жений, приведших к современной фазе плитовой 
тектоники) и интерпретация второй степени (тол
кование кинематических систем плитово-тектони,- 
ческих фаз, предшествовавших современной фазе). 
При этом освещаются расхождения между отдель
ными этапами и возможности их применения в 
условиях трудностей, увеличивающихся по мере 
перехода с одного этапа на следующий.
Исходные данные первостепенной интерпретации 
и критические подходы к основным принципам ее 
группируются в порядке последовательности их 
рассмотрения, причем авторы останавливаются 
также и на рассмотрении критики экстраполяции и 
вторичной интерпретации.
Кроме того, излагается и общая оценка некото
рыми тектонистами значения и ограничений теории 
плитовой тектоники.
В заключение в четырех пунктах авторы настоящей 
статьи излагают свою точку зрения о применяе
мости рассматриваемой теории, возникшую в про
цессе изучения соответствующей литературы.
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