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FORRADALOM A FÖLDTANBAN 
AZ UJ GLOBÁLIS TEKTONIKA TÜKRÉBEN 

Dr* Schmidt Eligius Róbert:

1921-ben a berlini földtudományi társaságban a kontinensek vándor
lásának kérdését tűzték napirendre* A téma körül - mint a várható volt - nagy 
és heves vita támadt* Még az ülés előtt Albrecht Penck a nagy geográfus és 
glaciológus azt mondotta kollegájának Frítz Jáger professzornak' "Aztán ne
hogy elmulassza a mai ülést, amelyen nemcsak vasúti kocsikat, hanem egész 
földrészeket fognak eltolni"* Az enyhe maliciával mondottak után senki sem 
gondolta volna, hogy 50 évre rá a kontinenseket: és kéregtáblákat úgy fogják moz
gatni a szakemberek, akárcsak óriási tolató pályaudvarokon a szerelvényeket*
Ez a fejlődés azonban persze nem volt éppen zökkenőmentes, ma sincs még le 

zárva, hiszen változó intenzitással zajlik mindmáig*
Már Alexander von Humboldtnak (1769-1859) feltűnt az Atlanti óceán 

partvonal ainak összeilleszthető volta.* Löffelholz von Colberg, Kari osztrák tiszt 
pl* 1866 bán publikálta, hogy a földkéreg a Föld magja körül forog* Majd annak 
elismertetéséért vagyonát áldozta, anélkül, hogy még életében sikerült volna 
célját elérnie* Pi.ckering, W*H* 1907-ben kifejtette ama nézetét, hogy Amerika 

Európától szakadt le és sodródott el*
Taylor* F*B* 1910-ben arra gondolt, hogy a harmadkori lánchegy

ségek képződése a kontinensek eltolódásával függhetett össze*
Eötvös Lóránd 1913-ban egy nemzetközi konferencia vitája során 

utalt rá először a kontinensek sarki taszításának tányéré és annak mechanikai 
okaira (l*pl* Geomechanika 1957 p* 61-62)*

Baker, H*B, 1911-ben. már Wegener-hez hasonló felismerésekre tett 

szert, de csak 1914-ben publikálta könyvét "Displacement Globe" cimen*
Wegener, Alfréd végülis 1912 -ben elsőként publikálta a kontinensek 

eltolódásáról szóló elméletét*

Szerkesztőnek: 1972* VII* 31*
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Wegener elméletének is alighanem az lett volna a sorsa, mint 
elődjeié; a feledésbe merülés, ha közben nem sikerült volna a geofizikusok 
nak a Föld kéregszerkezetét tisztázniuk, E réven könnyen érthetővé vált a 
könnyebb sial-kéregnek, a kontinenseknek lassú vándorlása az alatta lévő 
nehezebb sima- rétegen,

1929-ben jelent meg még Wegener életében korszakalkotó munkái 
jának IV, kiadása; "Die Entstehung dér Kontinente und Ozeane", Tehát éppen 
egy esztendővel korábban, hogy az elméletéhez további bizonyítékot kereső 
kutatót, Gröndland jégmezőin, 50 éves korában, utolérte a kérlelhetetlen és 
tragikus halál, De még sokáig tartott, mig elméletét általánosan elismerték 
és az véglegesen gyökeret vert a köztudatban, bár már a 20-as évek közepén 
francia, angol, spanyol és orosz kiadásban is megjelent, A mobilizmus a 
20-as évektől a 30-as évekig ismertté vált ugyan, de a 40-es években egészen 
az 50-es évekig a feledésbe látszott merülni. Közben a függőleges mozgás 
hívei, a "fixisták" kerültek rövid időre egyeduralomra, pl, a Szovjeetunió- 
ban, Ez a helyzet azonban nem tartott soká és ezidőszerint újra a "mobilisz- 
tíkus", a horizontális mozgás mellett állást foglalók felfogása van elterjedő
ben, Nézzük, mi okozta ezt a gyors irányváltozást a geológusok és a rokon- 
szakmájuak felfogásában,

A geológia és a geofizika, valamint a geokémia az utóbbi 1-2 évti
zedben számos és alapvetően fontos felismerés birtokába jutott, Ilyenek pl, 
a következők:

1,) Mindenek előtt a Föld felület kb 71 %-át kitevő óceán és tenger 
fenekek addig szinte ismeretlen topográfiai és morfológiai viszonyaira vonat
kozóak, Igaz, úttörő e téren az amerikai Maury volt, aki már 1854-ben, az 
akkor rendelkezésre állott gyér (mindössze 180 mélységfüggélyzési) adat fel- 
használásával az Atlanti óceán északi feléről térképet szerkesztett. Később 
az Észak-Amerika és Európa között épült táviróvonal kábelfektetése során 
eszközölt mélységmérések adatait is amerikaiak dolgozták fel, Az első világ
háború után (1925-1927) a németek atlanti expedícióján többek között 63, 000
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visszhangmérést végeztek, Később az amerikaiak, a szovjetek és a néme
tek expediciói mérték fel az Atlantikum, az Arktis, az Indiai-óceán, a 
Csendes-óceán stb, tengerfenék viszonyait: a hátak - küszöbök és tenger
árkok irányát, mélységét stb. Eddig több, mint 60, 000 km az összefüggő 
hátak hossza, amely (2-4 km magas, pár 100, sőt 1, 000 km széles) mére
teinél fogva a Földfelszin egyik legjelentékenyebb tektonikai - morfológiai 
rendszere, (1, ábra),

2 , ) Felfedezték, hogy a kontinensek és az óceánok mélyszer
kezete között lényeges különbség áll fenn a vastagság, a sűrűség és valőszi- 
nüleg az összetétel tekintetében is,

3 , ) Megállapitást nyert, hogy a felső-köpenyben egy réteg van, 
amelyben a szeizmikus hullámok terjedési sebessége csökkent, A hullám- 
vezető, vagy asztenoszférában magmatikus gócok, fészkek képződnek, to
vábbá szubkrusztális (kéregalatti) konvekciós áramlások, függőleges és 

vízszintes litoszféra vándorlásokat okozva.
Az asztenoszféra anyaga üveges kőzetolvadék, amely időközön

ként vagy teljes egészében, vagy részleteiben, de tekintélyes területeken 
megolvad. Körülbelül olyan tulajdonságokkal bir, ami a kéreg b azalt-ré
tegének felel meg, pl, Wegener stb, elméletében, A kellően nyúlósan fo 
lyékony asztenoszféra és a fölötte lévő, de hozzá képest merev és rideg 
litoszféra egymáson igy elmozoghat. Látni fogjuk, Szádeczkynek e tekin
tetben más elképzelése van. O gőzpárna modellt dolgozott ki.

4 -5.) Fontos petrológiai, továbbá a kor-meghatározások érdeké
ben radiometriai metódusokat dolgoztak ki.

6,) Az óceán-fenék vizsgálatok érdekes és mint kitűnt, igen nagy 
jelentőségű paleomágneses jelenséget is fedtek fel. Nevezetesen, hogy pl, a 
középatlanti hát hossztöréseiből előbuggyanó és kétoldalt szétáramló bazal- 
tos láva a háttal és az óceán partokkal nagyjából párhuzamosan haladó csi- 
kozottságot mutat. Közelebbi vizsgálatok során kitűnt, hogy ezek a pászták
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periodikusan váltakozva hol direkt, hol indirekt mágnesezettséget mutat
nak. Oka pedig az, hogy a lávában úszó ferromágneses ásványszemecs- 
kék - de az üledékekben lévők is - a kőzet-megszilárduláskor megdermed
nek és a Föld egykori mágneses mezejének erővonalai irányában helyez
kednek el. Ezt a delejes irányt aztán akár évmilliókig megőrzi a kőzet, ha 
csak nem érte tulerős felmelegedés, vagy tektonikai igénybevétel, Ez a kö
rülmény Dietz, R, (1961) és Hess, G. (1962) hipotézise szerint az óce
án tágulására utal, A közép-óceáni küszöb közelében fiatalabbak, sőt jelen
koriak a lávák és az üledékes kőzetek, mig az óceán partjai felé haladva 
mind idősebbek, Ezt a megállapitást az óceán-fenékről vett kőzetminták 
geológiai vizsgálata is alátámasztotta. Az óceáni hát közelében eocén bazal
tok alatt miocénkori üledékek, mig például az Észak-Amerika-i partok kö
zelében fekvő Bermuda szigetek táján felső-jurakoriak, stb.

A kontinensek egymástól való eltávolodásának sebességét is szá- 
mitották és átlagban 1-5 cm/év-nek találtál, A kaledoniai áramlását 1-4 
cm/év-nek, a variszkuszi hegység képződés idején évi 2-5 cm-nek és az 
alpesi áramlásét 3 -6 ,5  cm/év-nek, Ez gyorsuló mozgás mellett szólna.

7,) Alapvetően fontos megállapitása a korszerű geofizikának az 
is, amit Benioff fedezett fel. A kontinensek és óceánok találkozásánál - bi
zonyos helyeken - egy szeizmo - tektonikailag rendkivül mobilis öv helyez
kedik el, ahol az óceánfenék felső litoszférája ferde sik mentén betolődik a 
kontinens alá. Egészen a felső köpenybe, akár 700 km-ig is (2. ábra), amire 
a káliumnak a mélységgel növekvő viszonylagos feldusulásából is következ
tetnek. Ennek a sokat vitatott és következményeiben valósággal forradalmi 
jelenségnek is persze van előfutára, sőt története. Ampferer, O, 1906-ban 
publikált Verschluckungs (elnyelési) teóriája, amelyet azonban a kor két, 
mindmáig is legnagyobb tekintélyű geológusa, az osztrák Suess, E, és a 
svájci Heim, A. határozottan elvetett, úgy, hogy Ampferer sértődötten 
visszavonult. Elméletét azonban később mások újra elővették, akik közül kü
lönösen a nem rég elhunyt müncheni Kraus, E. (1959, Die Entstehung dér 
Kontinente und Ozeane) tűnt ki,
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8 , ) Bár a földkéreg alatti áramlásokat közvetlenül sem megfi
gyelni. sem megmérni még senkinek se sikerült, elméleti meggondolások 
és fizikai tapasztalatok alapján bizonyos elképzeléseket mégis megkockáz
tattak,

A radioaktív bomlás utján keletkező hő hatására a magma, vagy
is a kőzetolvadék konvekciős áramlásokat végez, A kontinensek alatt hőtor
lódás áll be és mivel az óceánok alatt a lehűlés intenzivebb, ezért - a ho
rizontális nyomásesés eredményeként - horizontális áramlás indul meg, 
Mégpedig a kontinensek belseje felől, azok pereme felé. Mivel a kontinen
sek a felszálló konvekciósáram hatására megemelődnek, ennek egy felté
telezett további következménye, hogy a kontinens táblák fellazulnak, össze- 
töredeznek, Egyesek szerint pl. igy keletkeztek volna az afrikai árkok stb, 
is, Másutt ezek a kéregrészek leszakadnak, lehűlnek és az óceánok felé 
lesüllyednek, E réven mindig a parttól kissé távolabb, teknőszerü mélye
dések, u,n, geoszinklinálisok, üledékgyüjtő vályúk keletkeznek. Majd 
ezekből, kéregmozgás következtében lassan a kontinensekhez simuló lánc
hegységek, Utóbbiakból később részletek leszakadozva és ugyancsak az 
óceánok felé csúszva sajátságos és sokáig érthetetlennek tűnt alakzatok, pl, 
a kelet-ázsiai partok mentén lévő csendes-óceáni szigetivek keletkeznek,

Ma már a Pacifikum az utolsó nagy Ősóceán, amelynek a sial- 
ikus kérge nagyrészt hiányzik, Ezért ez különösen gyorsan hül le, A hő
leadás nagyobb lévén, mint a hőfelhalmozódás, sűrűsége is növekszik és 
lesüllyed, Ennek eredményeként egyensúly-zavarok, majd pl, pólus ván
dorlások következnek be,

9 . ) Mivel a Pacifikumot övező kontinensek az óceán felé csúsz
nak, türemkednek, a húzott kontinensek háta mögött uj óceánok keletkeznek, 
Egyre táguló kéreg szakadás révén, miközben az uj óceánfenék a kinyújtott 
és szétfoszladozó régi kéreg a belényomuló magmás anyag révén konszo
lidálódik, Uj óceán; az Atlanti és az Indiai óceán, az Északi és a Déli Je
ges-tenger, Ezek partjait nem övezi sem lánchegység, sem földrengés, sem
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vulkanikus zőna0 Ma már csak a Pacifikumot övező zóna tekinthető lánchegy
séget termő övnek és rajta kivül, a közel múltban legalább is, még a Föld
közi tenger, a hajdani Tétisz környéke,

Addig, mig az uj óceánok növekvőben vannak, tágulnak (pl, az 
Atlantikum), addig a rátolódó kontinens peremek miatt a régi óceáno k, a 
Pacifikum és a Tétisz beszűkülnek. Illetve, mivel az óceánfenekek a konti 
nensek alá tolódnak, az óceánok teret vesztenek, Bizonyos számitások és 
meggondolások azt mutatják, hogy amennyiben a Föld a mezozoikumban és 
kenozoikumban mégis tágult volna, akkor az viszonylag csak kismérvű lehe
tett (Hilton, 1968), A legvalószinübbnek látszik azonban, hogy a régi óceánok 
zsugorodása kompenzálja az uj óceánok térnyerését (Chain, 1970),

Fentiek tudomásulvétele után érthető, hogy egyik extrem magyar 
expanziós teória változata - rövid minősitési próbakőként való szerepelteté
se után - az uj teóriákkal foglalkozó munkákban már nem is szerepel, Sic 
transit glória mundi !

Dirac Paul A,M, angol fizikus 1937-ben megállapitotta, hogy a 
Föld sugara évente 0, 5 mm-el nő. Ugyanerre a számra jutott Egyed is 
1961-ben, Annak ellenére, hogy Dirac a nehézségi erő vélt csökkenésé
ből, utóbbi szerző pedig a Föld belsejében lévő "degenerált" anyag atom-át- 
alakulásos tágulásából vezette le a Föld expanzióját és annak mértékét, Lát
ni ebből, hogy nemcsak számolni kell pontosan, hanem a kiinduló feltételeket 
és magukat a folyamatokat is jól megválasztani,

10) A felsoroltak kétségtelenül az uj globális tektonikának talán 
legjellemzőbb alapjai és megállapitásai, A hirtelen megnőtt, nagyszámú iro 
dalom azonban ezeken túlmenően is nagyon sok megállapitást tett, pl, áram
lástani és tektonikai vonalon, Ezeket felsorolni messze vezetne, Helyette 
álljon itt még néhány magyar vonatkozású munka és azokban foglalt gondolat,

1971-ben a M,Tud, Akadémia X, Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának Közleményei 4, köt, 1, száma fedőlapján uj cimmel jelent meg: 
"Geonómia és Bányászat", Ezzel is hangsúlyozni kivánva, hogy a folyóirat mü-
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ködösének súlypontja "ezentúl a tudomány csoportunk előtt megnyilt párat
lan fejlődési lehetőségek kiaknázására irányul", Írja Szádeczky K,E, a 
szerkesztő, Ugyan e számban Szádeczky akadémikus "Az uj globális tek-

s
tonika mozgásmechanizmusa és kapcsolatai a Föld és Elet fejlődésével" c í 
men nagy összefoglaló és sok tekintetben kimerítő és továbbfejlesztő tanul
mányt irt, Meghívja egyben a szakembereket e célkitűzések vállalásával; 
e kérdések, cikkek tanulmányozására, ezekne észrevételeikkel, tanul
mányokkal való támogatására,

Szádeczky (1971) is a tudományban kopernikuszi forradalomnak
tartja az uj globális tektonika címen összefoglaltakat, akárcsak pl, I, T,

/
Wilson (1968) kanadai geológus és fizikus. Érthető tehát lelkesedése, 
melléállása és zászlóbontása.

Nagyra értékelve eme kiállását és kezdeményezését - azonban 
az idő és hely korlátoltsága miatt - ezúttal mégis, csak néhány észrevétel
lel és kérdéssel kívánom őt merőben uj gondolatainak esetleg további kifej - 
téséhez segíteni,

a , ) Az újabb légpárnás jármüvekre emlékeztető Szádeczky-féle 
s már eddig is sokat fejlődött gőzpárna elmélet-ben a gőz mozgásmecha - 
nizmusa bizonyára még további finomítást igényel,

A vízgőz és a szénhidrogének kisebb fajsúlyúk révén normálisan 
felfelé tendálnak, Az ércképző gőzök és gázok nagyobb térfogatsúlyuk miatt 
elsődlegesen, ha nem is lefelé, de viszonylag nehezebben mozognak felfe
lé, Az organikus eredetű szénhidrogének csak akkor juthatnak - feltéve ha 
a mozgás körülményei azt megengedik - , a bdolódási helyeken nagyobb mély
ségbe, ha azok az érintett külszínen jelen voltak,

b , ) A vörös, az oxidált kőzetek keletkezési körülményei között a 
betolódott üledékes kőzetekből felszabaduló oxigénen kívül mérlegelendő len
ne, mi a szerepe ebben a kiima zónáknak, a vegetációnak, stb? Míntahogy 
a klimazőnáknak stb, az élők világában (Kretzoi M) és az emberi kultúrák 
fejlődésében is kétségtelenül döntő szerepük volt,
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c ,  ) Szádeczky-Kardos s szerint - más szerzőket idézve (1, 3, áb
rát) a Föld felületén négy nagy horizontális s nagyobb aktivitású eltolódá- 
si övezet különithető el, Ez a négy övezet egyetlen csúszási rendszerben 
egyesül, A négy mozgási övezet egyetlen pontban a Pamir, illetve az Indus 
torkolata vidékén metszi egymást, amely hely felé a többi öv is tendál, A 
kelet felé mozgó eltolódások között is az egyenlitő mentiek a leggyakoribbak 

és egyben a leggyorsabbak,
El kellene dönteni, hogy a litoszféra lemezek és az őket kiszabó 

törésrendszerek milyen tektonikai igénybevételre és mikor, milyen alkalom 
bői keletkezhettek? Összeegyesztethetők-e azok a gömb-héj mechanizmu

sával?

d , ) Szádeczky szerint is a litoszféra lemezek mozgása a Föld 
kelet felé tartó forgó mozgásán kivül a gravitációs csúszáson alapszik,
(LJgy, mint annak idején Szádeczky és szerző is magyarázta a Bihar-hegy- 
ség elmozdulását, hogy az, a Kárpátok ivének szoritásából csúszott ki és 
siklott az egykori tengerfenéken a jelenlegi helyére), Megvizsgálandó lenne, 
hogy ezeken kivül mennyiben befolyásolhatja ezt a mozgást a súrlódás, a 
mozgó lemezek tömege, a Coriolis erő stb, Nem lehet az, hogy az egyenli

tő táján mozgó litoszféra lemezek viszonylag visszamaradnak az előre sie
tés helyett ?

e ,  ) Hogy tűnnek el, hogy konszumálódnak a Pamir, stb vidékén a 

litoszféra lemezek? Nem okoz ez egyensúly zavart ?

f ,  ) Ha a Pamir, stb táján van is egy depressziós folt, hogy von
szolhatja ez, hogy szippanthatja ez be a több kontinensre s óceánra kiterje
dő iveit lemezeket? Hogy csúszhatnak ezek oda be?

Stegena Lajos több előadásban és cikkben igyekezett az uj le 
mez tektonikára a figyelmet felhivni, annak hivőket és követőket toborozni,

Fentiekben csak fő vonásaiban törekedtem felvázolni az uj globá 
lis tektonikával kapcsolatos fő tételeket és itt-ott a még vitatott, illetve meg 

oldásra váró kérdéseket,
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Ez azonban még megközelitőleg sem minden, Bár ezekből is ki
tűnik, hogy milyen kaleidoszkóp-szerűen szines, tarka, formagazdag és örök
ké változó az a kép, amelyet a tudósok erről a tárgykörről vallanak,

A szovjet vezető szakemberek kiválóságai között vannak például, 
akik nem osztják az uj elmélet téziseit, így Satzkij (1947), Beloussov (1968/ 
1969), mások azonban, például Chain (1970) már hajlamosak egyes tételeit 
elfogadni.

Az viszont kétségtelennek látszik, hogy az óceán spreading el 
(Dietz 1961, Hess 1962), az uj globális tektoniká-val (Jsacks, Olivier,

Sykes 1968), a lemez tektonikával (Le Pichon 1968, Dewey és Bird 1970) 
uj és rendkivül gyümölcsöző útra tért az elméleti földtan.

De csupán az eddigiek alapján bizonyára senki sem merné egyelő

re a kutató-feltáró fúrásokat felelősséggel és a biztos siker reményében te
szem ércre, bauxitra, szénhidrogénekre, gyógy - és termálvizre telepiteni,

Az ellenbizonyiték az összefüggések fennállására egyelőre még 
hátra van, nevezetesen az eddigi elmélet alapján a keresett hasznositható 
anyagok feltárása, Az ehhez szükségelt további megismerések szekere azon 
bán gördülőben van, sőt további kutatók és tudományágak bekapcsolódása ré 
vén egyre gyorsabb, szinte szédületes mozgásba jutott és ezért remélhetjük, 
hogy a várva-várt gyakorlati, népgazdasági haszon sem várat már soká ma 
gára.
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2. ábra. Az aj globális tektonika sémája. ISACKS et al. 
(1968) szerint

Az ábra a Csendes-óceáni lemeztektonika tipusát mutatja. Az Atlanti-óceán 
esetében a szárazföldekkel szorosan összefüggő tenger-fenék a 

kontinensekkel együtt és egyértelműen mozog.

Fő mozgási ovezet
Eltolódási vektor ( LePichon Sykes,R*tsfma szerint)

3. ábra. A Föld fiatal fő mozgási 
övezetei
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