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AZ ATLANTI HAT 

Dr, Schmidt Eligius Róbert

Az őceánkutatás - mint földtani probléma is - már régi keletű, 
Századunkban, de különösen az utóbbi évtizedekben azonban újabb, erőteljes 
lendületet vett. Indokolja ezt a várt tudományos, valamint gyakorlati gazda
sági haszon, Lehetővé pedig az teszi, hogy napjainkban igen felgyorsult a 
tudományos és ipari fejlődés, A Föld lakosainak gyors szaporodásával, ivó- 
vizszükségletük felfokozásával, a közlekedési, táplálkozási és ipari ásvány- 
nyersanyag igényeik szüntelen, gyorsütemü növekedésével is mind gyorsabb, 
mind sokoldalúbb és komplettebb lesz a tenger kutatás,

A Föld felszínének mindössze 29 %-a a szárazulat és ennek is 

mintegy ötvened részét tavak és folyók foglalják el, így glóbuszunk csak
nem 71 %-át tengerek, óceánok borítják. Nem lehet a földkéreg szerkeze
téről, anyagi felépitéséről megnyugtató képet kapni a tengerboritotta hatal
mas területek kielégítő ismerete nélkül, Érthető tehát a szakemberek ama 
törekvése, hogy a tudomány és technika minden eszközével fellebbentsék a 
nagy ismeretlent még eltakaró fátylat, A megismerés azonban csak lassan, 
lépésről-lépésre és sokszori újrakezdésekkel, kiegészítésekkel, korrigá
lásokkal halad előre az óriási nehézségek és területek leküzdésében,

Az óceáni területek között talán még ma is az Atlantikumé a leg
jobban felkutatott és ismert tengerfenék, Néhány kiváló előfutáron kívül ezt 
főleg két nagy tengerfenék-kutató expedíciónak köszönhetjük, Nevezetesen az 
1925-27-es években végrehajtott német délatlanti expedíciónak, amely Mete
or-expedíció néven 2 1/4 év alatt végzett nagyszabású kutatást és tudományos 
anyagfeldolgozást a nevezett térségben, Az északi 20° szélességtől egészen 
a déli 64° szélességig, ahol a tengerfenék reliéfjének térképezése céljából - 
többek között - 63, 000 visszhangfüggélyezést hajtottak végre, A másik nagy

Szerkesztőségbe 1970, IX, 17, Előadva, 1970, XII, 29, 
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expedíció az, amelynek bámulatos eredményei, illetve térképei csodála
tos ábrázolási technikával az amerikai National Geographic Society meg
bízásából a National Geographic Magaziné 1968 júniusi számában stb. 
jelentek meg.

Az előfutárok közül hadd említsünk, nagyjában idősorrendben, 
néhány kutatót és megállapításaikat,

Snider, A .; mindenkit megelőzve már 1858-ban illusztráltan 
közli kontinens vándorlási elméletét. (1. ábra.)

Suess, E. az Atlanti Óceánban eszközölt nehézségi mérések 
alapján ama nézetének adott kifejezést, hogy ennek az óceánnak a fenékkő
zetei nem mind sima jellegűek.

Haug. E. az atlanti hátban egy nagy meridionális csapásirányu 
geoantiklinálist vélt felismerni.

A kontinentális rögök ma hegységképződéskor részben az egyenlítő, 
részben nyugat felé mozognak. Az egyenlítő felé tartó mozgást már 
Kreichgauer, D. és Taylor, F.B. feltételezték.
Staub. R. ezt ragyogóan bizonyította.
Kreichgauer, D ., Koppén, W. és Wegener. A. a paleoklimatikus viszonyok 
változása alapján az északi sark vándorlását és annak útját állapították meg. 
(2. ábra)

A kontinensek nyugat felé való vándorlása a rotációnak, vagyis 
a Föld tengely körüli forgásának és a pólusoktól való menekvésének együttes 
következménye. De egyes kutatók Darwin, G.H. alapján lehetségesnek tar
tották, hogy a lithosphera nyugat felé való vándorlása a nap és a hold vonzá
sa következtében ár-apály súrlódására vezethető vissza. Az árapálynak a 
rotációt fékező hatásától azonban el kell tekintenünk, ha a bolygók közt ta
szító hatást is tételezünk fel, mint Gáspár K. és Schmidt E, R, tették.

Philipp, E. már mélytengeri homokokat talált az atlanti hát te
rületéről származó anyagokban, amelyek kristályos palákból és kvarcdus 
eruptivumokből származtak.
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Schrott és Groll, M, már olyan tengerfenék térképet szerkesz
tett, melynek elvi helyességét az 1925-27, évi német délatlanti expedició 
lényegileg igazolta és tökéletesítette,

Stille, H, felismerte és kimondta, hogy a variszkuszi hegyvo
nulatok nem harántolják az Atlanti (óceánt, nem vonulnak ph Európából 
Amerikába, Az atlanti hátban egy destruktív területsávot látott, amelyet 
nagy kéregtörések szabtak ki az ősi kontinenst , Az atlanti hátat, mint 
olyat, fiatal képződménynek tartotta,

Nölke, F, viszont azt vallotta, hogy az atlanti hát kontrakció 
révén préselődött ki és egy keletkezésben lévő hidkontinenst vélt benne látni, 

Gutenberg, B, a geofizikai vizsgálati eredmények alapján arra mu
tatott rá, hogy az Atlantikum aljzata ugyanolyan kőzetanyagból áll, mint a 
kontinensek,

Geer, G. szerint a Skandik a mai formájában a harmadkor végén 
keletkezett. Az északi Atlantikumnak is a fiatal harmadkorban még más 
alakja volt, A pliocénben Európa és Amerika között még szárazföldi össze
köttetést tételez fel,
Waschington, H,S, az atlanti hátban a kontrakció hatását látja,

Kossmat, F ,, Stille-hez hasonlóan, hatalmas kéreg kiemelke
désnek tartja az atlanti hátat, amelynek ellentéteként a \el j párhuzamosan 
futó tengerparti sávok süllyedtek, Következésképp - nyugaton és keleten - 
folyóvölgyek elfulladtak. így pl, a Hudson, a Szent Lőrinc, a Tajő, a Kongó 
és más folyók torkolatvidékei, Ez geoundációra vall,

Bemmelen, V, undaciós elmélete szerint az Atlanták és azon be
lül az atlanti hát keletkezése a következőképpen ment volna végbe. Az at
lantikumnak megfelelő kéregrész behajlik. Az intermedier sial-sima övben 
bekövetkező sial-ikus dífferencíácíó a hátat lassankint a magasba emeli,
Egy nagy undatióscyklus embrionális stádiuma, egy geoundació van kelet

kezőben,
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Köbér, L. véleménye szerint a mai Atlanti Óceán valószinüleg 
egy fiatalon elsüllyedt orogén felett fekszik. Az orogén (hegylánc) tengelye 
az atlanti hát. Az atlanti szerkezet lényege szerinte abban van, hogy maga 
az orogén süllyedt el, mig a kratogén állva maradt. Ugyancsak az ő véle
ménye is, hogy az orogének az egész Földet gyűrűszerűén behálózva ve
szik körül az egyes kontinenseket. (Lásd; Geomechanika, p. 55, 51. ábra) 
Ezt a képet matatja az A,Holmes könyvéből vett H.W, Menard-féle 3. 

ábránk is.
Az Atlanták az északi 60° szélességtől egészen a déli 60°-ig ter

jed, tehát kb 14, 000 km hosszú. A legkisebb szélessége 3, 000 km, a leg
nagyobb pedig több, mint 6. 000 km. Maga az atlanti hát az északi 50° -tői, 
a déli 50°-ig terjed. A hát hossza tehát 12. 000 km. Mint az Atlanták ten
gelye egy hegység gerincének tűnik, amely 5, 000-6, 000 m mélységből egé
szen a tengerfelszin alatti 3, 000 - 2, 000 m-es magasságig emelkedik. A 
hát szélessége 1, 000 km.

Az atlanti hát feltűnően parallel fut az óceán mind nyugati, mind 
keleti partvonalával. (4. ábra)

Ez a körülmény már korán magára vonta a kutatók figyelmét.

így pl.:
Snider, A. 1858-ban, Taylor, F.B. 1908-ban és Wegener, A. 1910-ben 
publikálta erre vonatkozó megfigyeléseit és kontinens-vándorlási elképze
léseit. A német Meteor-expediciő adatai (1925-27.) alapján Wüst, G, szer
kesztette meg az Atlanti Óceán tengerfenék térképét, amelyet az amerikai 
expediciő térképe (1968 stb) koronázott meg.

Az egész Atlanták olybá tűnik, mint egy haránt irányban hármas 
tagozásu óriási geoszinklinális. A hátat, mint valami óriási geoentikliná- 
list, vagy geoundációt kétoldalt részgeoszinklinálisok kisérik. A nyugati 
részgeoszinklinális kevésbé tagolt, mint a keleti geoszinklinális.

Az Atlantik sial-ikusan kontinentális felépitésü és nem sima-ti- 
kusan óceáni, mint azt Wegener teóriája feltételezi.
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Köbér, L, szerint sok minden történt itt, de az atlanti térség ré 
gi orogén gerince a hegyképződés szilárd tengelye maradt, Kobernek úgy 
tűnik, mintha a tektonikai események a jövőben inkább a felé vezetnének, 
hogy a kontinensek az óceán felett áttolódnának, Ez a feltevés egyébként 
újabban kissé módositott formában ismét felmerült,

Lőczy L, szerint az Atlanti Hát a kontinensek között a prékambri- 
um óta megvan, Az újabban közreadott amerikai kutatási eredmények, tér
képek sok mindenben kiegészítették a korábbi ismereteket. Nevezetesen meg
erősítették azt a régebbi megállapítást, hogy az atlanti hát zömében bazal- 
tos kőzetekből áll, amelyeket csak helyenkint takar kevés üledékes kőzet. 
Mégpedig az Atlanti cíceán partközeli részein kréta korúak, a közepe táján 
fiatalabb harmadkoruak, Izlandon is találtak a bazaltlávák között barnaszén- 
telepecskéket, eocénkori üledékeket, Ebből a települési helyzetből arra kö
vetkeztettek, hogy a bazaltos magma az atlanti hát helyén lévő kéreghasadé - 
kokból a krétában kétoldalt a partok felé áramlott, miközben a kontinenseket 
egyre széjjelebb tolta úgy, hogy az atlanti hát felől később felbuggyanó lá
va-árra, illetve a közé már csak fiatalabb üledékek kerülhettek. Persze az 
üledékek korszerinti öves elrendezése és az óceán -közép felé való fiatalo- 
dása esetleg úgy is értelmezhető lenne, hogy az, az intenzitásban egyre gyen
gülő és igy bazaltos termékeit kevésbé messze szállító vulkanizmusnak a 
folyománya. Ez esetben nem kellene ezen idő alatt egy kelet-nyugati irányban 
egyre csak táguló atlanti óceáni térséget feltételezni,

Az uj atlanti térképnek igen nagy előnye és értéke, hogy a hát rész
letes morfológiai ábrázolásával módot nyújt a keletkezés körülményeinek és 
mechanizmusának rekonstruálására is, (5, ábra).

Tisztán látni, hogy az atlanti hátat végig csapásirányu völgyek ki
sérik és radiális irányban is erősen és jellegzetesen tagolt, Ugyanúgy, mint 
egy horizontális irányban kihajlásra igénybe vett tartó, földtani képződmény, 
esetleg orogén,
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Feltűnő továbbá, hogy a hát nyugat: felé való kihajlásának mérté
ke a pólusok közelében erőteljesebb, mint az egyenlítő felé közeledve,, Ez 
a körülmény erősen emlékeztet a Coriolis erő hatására és jól tanulmányoz
ható például meridionális (E - D-i) irányban mozgó testek, folyók, vasúti 
pályák sinkopása esetén, (6, ábra)

A pólusok felől az egyenlitő felé mozgó test a Föld kelet felé tar 
tó rotációja következtében egyre nagyobb sugaru és igy nagyobb kerületű 
szélességi körre jut, Ezt a növekvő kerületi sebességet a mozgó test a te
hetetlenség következtében csak késve tudja átvenni. Ezért a forgási irány - 
nyal ellenkező értelemben visszamarad, Mégpedig a pólusok közelében a 
gyorsabban változó rádiuszoknak megfelelően erőteljesebben, mint az egyen
litő felé közeledve, Mivel a pőlusvándorlás a rotáció sebességéhez képest 

igen lassú, ezért itt elhanyagolható (lásd a 2, ábrát,)
Nagyon figyelemre méltó és jellegzetes továbbá, hogy az atlanti 

hát nyugat felé kihasasodó ive az egyenlitő táján megszakad, Éspedig úgy, 
hogy az északi féltekén lévő ivrészlet a Föld forgásához képest jobban 
visszamarad, mint a délatlanti hátrészlet, Ennek a geomechanikai magya
rázata, hogy mig az alp - kárpáti hegység képződés kezdetén, vagyis a kré
ta vége felé az északi féltekén a kontinensek a pólus közelében voltak, ad
dig a déli féltekén lévők az egyenlitő közelében feküdtek, Az északi konti
nensek tehát erőteljesebben tolódtak el nyugat felé, mint a déliek, Vég
eredményben tehát az északi félteke a délihez képest nyugat felé, a Föld 
forgásával ellentétes irányban elfordult, a kéreg elnyiródott, akárcsak egy 
szétcsavart bonbonier. Az egykori, a mezozőos egyenlitő körül, a földren
géstől és vulkanizmustól kisért ismert töréses öv keletkezett, amelynek két- 
oldalán az északi és déli kontinensek ferde szemben állásba kerültek egymás
sal, (Lásd pl. Geomechanika, pp, 55-57; 52, ábra,)

Az északi pólus azonban a krétától kezdve - amikor is a Csendes 
cfceán északkeleti részében feküdt - mintegy 45°-al vándorolt észak, ill, ke
let felé, miközben kb, 60 millió év alatt a mai helyére ért (2, ábra). Ezért
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vele együtt az egykori ekvátor is - közép Európában például - több, mint 
45 °-kal észak felé lengett ki, Helyét a mai alp-kárpáti orogén-öv jelzi.

Az atlanti hát szétnyirődása az egyenlitőt keresztezve a 20° nyu
gati hossznál ment végbe, magas, el vonszolt, parketta-szerűen eltolódott 
keskeny pászták formájában, ami szintén a vázolt mozgás-mechanizmus 
velejárója,

Hasonlóan szép mechanizmus kifejezett jeleit látni a National 
Geographic magaziné 1967, októberi és 1969, októberi számaiban, az 
Indiai Ĉ ceán, illetve a Pacifikus píceán aljzat térképein is. Igen kifejezetek 
és következetesek a különböző igénybevételek (nyomás, húzás, hajlitás, 
nyirás) szimptomái, amit sematikusan bár, de a H.W, Menard- féle 
3, ábránk is érzékeltet.
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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,

3340



21

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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FOLYÓIRAT SZEMLE

A "Ber,Deutsch Ges, geoL Wiss, - A-Geol. Palá ont-17-5-Berlin 
1972 ismerteti M.G.RUTTEN: The Origin of Life by Natural Causes tanul
mányát, Az igen érdekes ismertetésre két adatát kiemelve felhivon a figyel
met, 1, Swaziland /Afrika/ rendszer Fig Tree Seriájának üledéksora 
10, 000 m vastagságú, Kora; 3, 2 milliárd év. Ez a legöregebb nem metamorf 

szediment,
2, A mai atmoszférába való átmenet 1, 8 1,45 milliárd év előtt történt,

Sz.T.
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D, Andrusov: Grundriss dér Tektonik dér Nördlichen Kárpátén 
(1968, Veri, d, Slowakischen Akadémia d, 
Wissenschaften, Bratislava),

A Nyugati Kárpátok legteljesebb összképét adja, 9 tektonikai övét 
különböztet meg. Az eln ondottakat 70 ábrával egésziti ki, Megemliti, hogy 
a legrégibb képződmények szerkezetének nyomait, a fiatal üledékek is jelzik, 
Noha a részletek differenciáltabbak, így bontakozik ki még ma is az egykori 
geoszinklinálisok és küszöbök képe, A szirtövet igen alaposan tárgyalja, "A 
természet csodájának" minősiti, A tanulmány V, fejezete a "Narbe", 
Lineamens, a mélytörések és a geoszutárák tágyával foglalkozik. Hangsúlyoz
za e fogalmak meghatározásának nehézségeit, A hosszú törések, melyek két 
különböző fejlődési területet választanak el és amelyek ismételten aktiválód
nak a Kárpátokban nagyon gyakoriak ezek közül egyeseket lineamenseknek, 
másokat mélytöréseknek nevez, Andrusov szerint kérdéses, hogy az ösz- 
szes diszlokációk, amelyeket mélytörésként jelölnek meg ugyanazon jelenség- 
csoportot képviselik e és valóban nagy mélységig hatolnak-e le? Megkülön
böztet elsőrendű diszlokációkat, ezek a hegység keletkezésénél döntő szere
pet játszottak. Számos kisebb törést másodrendű diszlokáció névvel jelöli, A 
XIII, fejezetet a szerkezeti lépcsők (emeletek) tárgyalásának szenteli. Szer
kezeti lépcsőnek nevezi a fekütől és fedőtől diszkordanciával elválasztott geo- 
szinklinális rétegösszletet, mely evolúciós stádiumnak felel meg, Andrusov 
hozzáteszi, hogy egy világosan elkülöníthető szerkezeti emeletet egy teljes 
földtani ciklusnak kellene jellemeznie,

Andrusov szerint az Aubouin modell a Kárpátokra nem alkalmaz 
ható Aubouin szerint a geoszinklinális rendszeren belül megkülönböztethető 
a belső eugeoszinklinális és eugeantiklinális és a külső miogeoszinklinális és 
a miogeantiklinális, Nem szándékom részletekbe bocsátkozni, de megjegyzem, 
e terület Aubouin modelljétől abban különbözik, hogy itt több eugeoszinklinális 
és eugeantiklinális ismerhető fel, Aubouínnél a lényeg az, hogy az eugeaszinkli- 

nálisok a belső területen helyezkednek el, ez áll a kárpáti rendszerre is,
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A régi magyar irodalom nem ismerését hiányolhatjuk,, E hiány 
oka nyelvi nehézségekkel lehet kapcsolatos. Már idős Lóczy megállapította, 
hogy a területet ért legerőteljesebb tektonikai hatások ENy-DK-i irányúak 
(Összehasonlító szemlélődések az Erdélyi Erchegység és az ENy-i Kárpátok 
geoszinklinálisai felett, Földt, Közi, XLVIII, 1918,) Az itt tárgyalt tekto
nika fontosságát Andrusov is felismeri, de annak megállapítását Stille nevé
hez kapcsolja,

Dornyai, Vigh, Kulcsár, ifj,Lóczy már 1913-1919-ben meghatá

rozta a chocsdolomitnak a középső- és részben felső triászra vonatkozó ré- 
tegtani és nagyszerkezeti helyzetét.
Az emlitett szerzőktől függetlenül, saját helyszíni felvételei alapján Andrusov 
(1968) ugyanerre az eredményre jutott, de sem rétegtani, sem tektonikai vo
natkozásban nem emliti a korábbi magyar kutatók munkásságának eredményeit.

Számos kutatóval vitába száll. Ez a legteljesebb mértékben igazol
ja az általa is hangoztatott nehézségeket, a megoldatlan kérdéseket,

A mü megjelenéséért hálával tartozunk.

Sz, T,
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1. ábra

A kontinensek szétválasztása és vándorlásának kezdete.
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4. ábra
Az Atlanti kum, az atlanti háttal
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5. ábra
Az atlanti hát legújabb térképe
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6. ábra
Az atlanti hát keletkezésének vázlata
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