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(A szerző egy eddig kevéssé figyelembe vett földtani [tektonikai] ténye
zőre — a tengernyomásra — mutatott rá előadásában. Elméletét legteljesebben 
a Helsinkiben megjelenő Geophysica c. folyóirat 8 . kötetének 4. számában 
ismertette 1966-ban, Sea Pressure as a Geological Factor címmel. Előadását 
a tanulmány nyomán saját összefoglalásában, kivonatosan ismertetjük).

A földkéreg anyagából évente mintegy 13,5 km3 szállítódik — erózió 
következtében — a kontinensekről a tengerekbe. Ilyen mennyiségű anyag 
1 0 0  millió év alatt feltöltené a tengermedencéket, ha a tengerfenék növekvő 
terhelése, a tengeri területekről a kontinentális területek felé irányuló anyag
mozgást nem hozna létre. Matematikailag igazolható, hogy ez az anyagmozgás 
a teljes köpenyre kiterjedhet, és alulról felfelé tartó mozgást is létrehozhat, ami 
viszont az anyag kiterjedését (expanzióját) eredményezi. Minthogy a lepusz
tulási-üledékképződési ciklus elégséges az említett anyagáramlás fenntartására, 
az expanzió következtében megnövekedett térfogatú anyag az óceánok közép
táján felemelkedni kényszerül. Mindennek oka az lehet, hogy az üledékek túl
nyomó része partok közelében halmozódik fel és, hogy az óceáni típusú kéreg 
csak mintegy 5 km vastag, a kontinentális kéreg 35 km-ével szemben.

A vízmennyiség növekedésével a tengernyomás egyenletesen oszlik el 
az egész tengeri területen, ez pedig a kontinensek általános emelkedését ered
ményezi. Ha a tengerszint süllyed, a kontinensek szintén süllyedhetnek. A 
napsugárzás és az albedo változásai, az egész földön a gleccserek olvadását, ill. 
növekedését okozzák. Ez megváltoztatja a tengerszintet, valamint a tenger
nyomást, azaz elindítja az anyagáramlást. Az egész folyamat végső oka tehát 
a lepusztulás és üledékképződés. A mechanizmus egyirányú szivattyúként 
működik, minthogy a mozgás irreverzibilis, ha a köpenyanyag a kéreg felé 
emelkedik. A kialakult hegységláncokon (amelyek sebhelyek a föld kérgén) 
megkezdi munkáját a lepusztulás. A kontinensek, amelyek eltávolodtak egy
mástól, szintén nem térhetnek vissza eredeti helyzetükbe. A tengernyomás 
ilyen hatásai, kvantitative több mint tízszeresen meghaladhatják a lepusztulás 
és üledékképződés okozta mozgásokat.

Az óceánok közepén felemelkedő anyag mozgása a köpeny anyagában 
hőmérsékletkülönbségeket, konvekciós áramlásokat hozhat létre, amelyek a 
tengernyomás által megindított anyagmozgást erősítik.

A kézirat 1966. IX. 30-án érkezett.
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Amikor az óceánok központi hátságain a köpenyanyag a föld kérgébe 
nyomul és kiterjed, a tengerfeneket a kontinensek felé nyomja; ezzel a konti
nensek egymástól való eltávolodását idézi elő. A hegységláncok felgyűrődése 
ilyen mozgással is kapcsolatba hozható. A tengernyomással és az anyagkiterje
déssel kapcsolatos erőhatások elegendőek ilyen mozgások létrehozására.

Az óceáni központi hátságok, a mélyre süllyedt tenger alatti hegységek, 
víz alatti szurdokvölgyek, árkok, a földrengéses zónák elhelyezkedése, a lánc
hegységek rendszere (vagyis, hogy a kontinens széle felé haladva, egyre fiatalabb 
vonulatokat találunk), a tengerfenék recens mozgásai — és a földtani kutatás
nak számos egyéb eredménye támogatja a leírt új tengernyomási hipotézist.

Ha az így létrejött óceáni központi hátságok teljes hosszúsága 40 0 0 0  km, 
bennük a földkéreg vastagsága 5 km és a lepusztulási-üledékképződési ciklus 
által megmozgatott anyagnak csak 30%-a nyomul a kéregbe, ez már a tenger
fenék évi 2  cm-rel való szélesedését eredményezi. Minthogy Gr e e b , szerint 
Afrika és Dél-Amerika 250 millió éve kezdett egymástól eltávolodni, a tenger
fenéknek az említett szélesedési sebessége éppen 5000 km-re kellett, hogy 
eltávolítsa egymástól ezeket a kontinenseket. Ez megfelel a tényeknek.


