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Bevezetés

A kéregszerkezet fogalmat eddig igen tág értelemben használtuk. A modern 
geofizika már a köpeny, sőt az egész Föld szerkezetét vizsgálja. Ezért van e tanul
mány címében földszerkezet. Kéregszerkezetről csak akkor beszélünk, ha valóban 
a szoros értelemben vett kéreg szerkezetéről van szó.

A kérget és a köpenyt egyrészt megkülönböztetjük, másrészt —  újabban —  
szorosabb egységbe foglaljuk. A legmodernebb geotektonikai hipotézis, a lemez
tektonika (Bullard, 1964; Le Pichon, 1968; Isacks et al., 1968 stb.) egy olyan 
kőzetlemez —  az ún. litoszféra — mozgásaiból származtatja a geotektonikai jelensége
ket, amely a kéreg mellett a felső köpeny felső részét is magában foglalja.

A nagy geotektonikai hipotézisek azon mérik le saját érvényüket, hogy a Föld 
élet jelenségeit —  elsősorban az orogenezist —  mennyire tudják megmagyarázni. 
Minthogy nem ismeretes olyan hipotézis, amely a lánchegységeket keletkezési 
mechanizmusuk szerint differenciálná, illetve egyáltalában elismerné ilyen differenciá
lás jogosságát, a hipotézisek ajánlotta megoldásokat általános érvényűnek kell 
tekintenünk.

Most, amikor geofizikai, főleg szeizmikus kutatásokból a Kárpát-rendszer 
kéregszerkezetét már meglehetősen jól ismerjük, akaratlanul is kihívást érzünk, 
hogy a modern geotektonikai elméleteket erre a rendszerre alkalmazzuk.

Ha pártatlanul — és szerkezetének alapos ismeretében —  megkíséreljük rend
szerünket a hipotézisekkel egybevetni, kiderül, hogy a nagy hipotézisek nem alkal
masak minden kis tektonikai egység magyarázatára.

Lehetséges, hogy hegységképződést nem csupán egyetlen mechanizmus hozhat 
létre. Ajánlatos ezért a hegységképződés egész fogalomkörét revízió alá venni.

Alig hihető, hogy egyetlen, egységes hipotézissel mind az alpi, mind a cirkum- 
pacifikus rendszert, mind az Uralt, mind pedig a Kárpátokat meg lehetne ma
gyarázni.

Ebben a tanulmányban a két legmodernebb geotektonikai hipotézist —  a 
konvekciós áramok hipotézisét és az ocean floor spreading vagy lemeztektonika 
hipotézisét —  vetjük össze a Kárpát-rendszerrel.

A Kárpát-rendszert a közelmúltban geofizikai szempontból elemeztük (Szénás, 
1964; 1969). Ennek az elemzésnek azonban ilyen célja nem volt, és a levont követ
keztetések viszonylag sok interpolációt tartalmaztak. Azóta azonban befejezték

* A szerző halála előtt П974) írt utolsó munkája, szinte első fogalmazványnak tekinthető. A lektorok, Ádám Oszkár, 
Jámbor Áron ós Sz. Kilényi Éva számos pontban nem értenek egyet a szerző felfogásával, de úgy vélik annyi érdekes, gondolat- 
ébresztő ötletet, új szempontok szerint feldolgozott adatot tartalmaz a dolgozat, hogy jelen formájában is érdemes közreadni. 
A szövegen változtatni — elvi okokból — nem akartak (szerkesztő megjegyzése)*
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az V. és VI. nemzetközi kéregkutató szeizmikus szelvényt (Nemzetközi Munkaközösség, 
1971), amelyek feleslegessé teszik, ill. adatokkal helyettesítik a korábbi interpolációk 
egy részét. Ez önmagában is szükségessé teszi, hogy a Kárpát-rendszert röviden 
újra áttekintsük.

A Kárpátok és a Kárpát-medence között olyan szoros kapcsolat van, hogy több
nyire együtt érdemes tárgyalni őket. A Kárpát-rendszer fogalom azonban még ennél 
is többet fejez ki: a medencét és a koszorúzó, teljes hegységvonulatot, tekintet nélkül 
annak korára és tektonikai jellegére. Amikor ennek a rendszernek csak egy-egy tagját 
említjük, azt mindig szoros értelemben kell venni.

A  Kárpát-rendszer régi modelljének 
rövid áttekintése

A Kárpát-rendszer említett elemzését elsősorban a III— IV. (összefüggő) 
nemzetközi, valamint a dunántúli nemzeti szeizmikus kéregkutató szelvényre 
(1., 2. ábra) alapoztuk. A modell kialakításában ezenkívül gravitációs, földmágneses, 
elektromágneses és geotermikus adatoknak, továbbá közismert földtani tényeknek 
is szerepe volt. A modell lényege a következő.

A Kárpátok két részre oszlanak: egy belső (ún. „maghegységi” és „szirtes” ), 
valamint egy külső (flis) vonulatra. Állítottuk, hogy a belső vonulat nem lánchegység 
szerkezetű. Geotektonikailag nem a Kárpátokhoz, hanem a Kárpát-medencéhez 
tartozik: medencealjzat a felszínen. Ezt bizonyítja a normális kéregvastagság 
(30—35 km), a szabálytalan földmágneses anomáliakép, a szabálytalan és csaknem 
pozitív gravitációs anomáliakép, továbbá a lokális jellegű izosztatikus kompenzáció.

A lánchegység néhány geofizikai ismérvét: a nagy értékű, összefüggő gravitációs 
minimumvonulatot és a vastag kérget kizárólag a külső (flis) vonulatban és az északi 
elősüllyedékben találjuk meg. A mágneses kép még a külső vonulatban sem lánc
hegységre jellemző.

Mindezeknek részletezését, irodalmát és ábraanyagát az idézett (1969) tanul
mányban közöltük.

A leírt geofizikai paraméterekre alapozott modellt a felszínen megfigyelhető 
szerkezetek megerősítik. A belső Kárpátokban töréses formaelemek uralkodnak; 
a külső Kárpátokban a hajlítás szerepe jóval nagyobb. A belső Kárpátok „takarói
ban” , minden bizonnyal nem a földtani valóság, hanem a takaróelmélet szemlélete 
nyilatkozik meg.

Ha viszont kizárólag a külső (flis) vonulatot minősítjük valamelyest lánchegységi 
jellegűnek, akkor olyan lánchegységgel állunk szemben, amelynek nincs geoantik- 
linálisa és eugeoszinklinálisa. Tektonikailag és sztratigráfiailag az Alpoknak csak 
a flis vonulatával korrelálható.

Egy kizárólag flis övből álló lánchegység viszont geotektonikai képtelenség, 
ha a lánchegységi ismérveket klasszikus módon és mereven fogalmazzuk meg. 
A továbbiakban azonban éppen azt kívánjuk bizonyítani, hogy a „klasszikus” 
geotektonikai fogalmak épülete romokban hever és szemléleti kényszer nélkül, 
a geofizikai mérések eredményeinek kell hinnünk.

így szemlélve a külső vonulatot, vagy annak flis jellegét, vagy lánchegység 
jellegét kell kétségbe vonnunk. Mivel azonban a lánchegységi jelleg legfontosabb 
ismérvét: a vastag kérget tagadni nem lehet, már most állítjuk, hogy geoszinkli- 
nálisok és lánchegységek másféle szabályok szerint is létrejöhetnek, és másfélék 
is lehetnek, mint amilyeneket a „klasszikus” irodalom tanít.
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8 Szénás György

A Kárpát-medence — nyilván nem véletlenül — ugyanakkor kezdett süllyedni, 
amikor a külső Kárpátok geoszinklinálisa (3. ábra): az alsó kréta végén. Állítottuk, 
hogy azért süllyedt, mert a kéreg alul elvékonyodott, és az elvékonyodást medence
képződéssel kellett izosztatikusan kompenzálnia. Az elvékonyodás és a süllyedés 
azért szinkronizálható, mert ahhoz, hogy a kéreg alján a Moho diszkontinuitást fel
jebb toló ultranagy hőmérséklet jöhessen létre, a kéreg aljának zárt kupolát kellett 
alkotnia. A kupola a flis-geoszinklinális kérgének behajlásával (megvastagodásával) 
zárult be teljesen. Az Alpok, a Dinaridák, a Déli-Kárpátok és a Cseh masszívum 
a medencét már addig is viszonylag vastagabb kérgű kerettel övezték.
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3. ábra. A Kárpátok és a Dinaridák tektonikai fejlődésmenete az alpi orogenezisben 
Fig. 3 The tectonic evolution of the Carpathian system in the Alpine orogeny 

Puc. 3. Схема тектонического развития систем Карпат в процессе Алпийского орогенеза

A köpeny és a kéreg határán a hővezető képesség gradiense feltehetően hirtelen 
változik. Ez a tény, valamint a kupola geometriai konfigurációja lehetővé tette, 
hogy ebben a zárt térben nagy mennyiségű hő halmozódjék fel. Ez a hő a kéreg 
alját latensen olvadt, túlnyomásos állapotba hozta.
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Ugyanaz a külső kárpáti kéregbehajlás, amely a kupolát bezárta, a medence 
kérgében húzófeszültségeket teremtett. A túlnyomásos kéregalj i anyag a húzó
feszültségek következtében a kéreg törésein át fellazult, az alsó kréta végi bazaltok 
formájában a felszín felé igyekezett.

A  kéregalj részben termodinamikai értelemben, részben pedig ténylegesen pusztu
lásnak indult. A Moho szint egyre feljebb emelkedett: a kéreg vékonyodott. Ez izo- 
sztatikus kompenzálatlanságot hozott létre, amelyet a kéreglemez csak úgy tudott 
kiegyenlíteni, hogy felső része lesüllyesztésével megkezdte a medenceképződést.

A Conrad felület együtt süllyedt az akkori, vagyis az ausztriai mozgások előtt 
kialakult felszínnel. Ezért van ma a platform-átlagnál éppen annyival mélyebben, 
amennyi a süllyedés mértéke, ill. a medenceüledék-összlet vastagsága (2— 5 km).

Ez az ausztriai mozgások előtt képződött felszín, amely néhol már a felső krétá
ban, néhol azonban csak a pliocénban kezdett süllyedni, ma a medenceüledék-összlet 
aljzata. Preausztriai medencealjzatnak neveztük el, mert érzékeltetni kívántuk, hogy 
a medence harmadidőszakinak nem tekinthető. A felső kréta üledékképződés 
—  amelynek egy részét fácieshasonlóság miatt flisnek vélik — néhol iiledékfolytonos- 
sággal megy át a paleogénbe. Ezért azt a kissé furcsán hangzó állítást is meg
kockáztattuk, hogy a Kárpát-medencében „a harmadidőszak a felső krétával 
kezdődik” .

A  szeizmikus mélyszondázások kimutatták, hogy a köpeny tetejének, vagyis 
a Moho diszkontinuitásnak a domborzata a preausztriai medencealjzat domborzatá
val antikorrelál (2. ábra). Ez is megerősíti az említett húzófeszültségek realitását, 
mert ilyen kéregszerkezet csak akkor jöhet létre, ha a kéreg széttöredezett hatalmas 
tömbjei viszonylag szabadon mozoghatnak és az egyéni tömbök egyénileg, lokális 
kompenzációval foglalják el izosztatikus egyensúlyi helyzetüket. Vékonyodó kéreg 
mellett egy medence másképpen nem is képződhetik.

Az alpi orogenezis szávai fázisában — kb. az oligocén-miocén határon — a 
Kárpátok és a Kárpát medence térbeli fejlődése ellentétessé vált. A Kárpátok 
kiemelkedtek, a medencében pedig a süllyedés folytatódott, sőt a pliocénban roha
mossá vált. A rohamos pliocén süllyedést az óriási miocén vulkanizmus előzte meg. 
Ez arra utal, hogy —  noha a Kárpátok izosztatikusan éppen akkor egyenlítették ki 
relatív túlsüllyedésiiket —  a medencében továbbra is húzófeszültségek uralkodtak.

A kárpáti kéreg ekkor már nem behajtóban és nyílóban, hanem visszaemelkedő
ben és rövidülőben volt. A medencére gyakorolt húzás szerepét ekkor az északi elő- 
süllyedék vehette át. Tény, hogy kérge vastag és főleg neogén összlet tölti fel. Fel
tételezhetjük, hogy kérge a paleogén végén kezdett behajlani, vastagodni.

Állítottuk, hogy az ausztriai mozgások előtti üledékképződés az ez utánitól 
lényegesen különbözik. Nem is szabad őket az egyszerű „üledékes összlet” meg
jelöléssel összevonni (Szénás, 1971).

Az ausztriai mozgások előtti üledékképződés termékei táblás jellegűek, főleg 
karbonátos fáciesűek és erősen diszlokáltak. Ez az összlet azonban ma már csak 
maradványaiban ismeretes. Némelyik összletnek — pl. a júrának —  döntő többsége 
lepusztult. Bármilyen impozánsak is pl. a Kárpát-medence triász tömegei, a pre
ausztriai üledékes kőzetekből (ill. ezek maradványaiból) szerkezeti irányokat keresni, 
geotektonikai következtetéseket levonni lehetetlen. Ez mind a felszínen levő, mind 
pedig az eltakart preausztriai üledékes összletekre vonatkozik. Az eltakart összlete- 
ket emellett csak néhány mélyfúrásból ismerjük.

A kristályos alaphegységre is lényegében ugyanezt mondhatjuk. Az alsó kréta 
előtt, sok helyütt utána is, egészen a pliocénig, olyan intenzív lepusztulás volt, hogy
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még a kristályos alaphegységbe is alaposan belemart. Ilyen helyeken a kristályos 
alaphegység a preausztriai medencealjzattal azonos.

Az ausztriai mozgások után ülepedett üledékes összletet medenceüledék-összletnek 
nevezzük. Ez a felső kréta —  harmadidőszaki —  összlet csaknem kizárólag törmelékes 
fáciesű. Jellemző rá a piroklasztikumok nagy mennyisége. Szerkezete — a felső 
kréta és a dunántúli paleogén egy részét kivéve —  kevéssé diszlokált.

*

A Kárpát-medencét végül is olyan sajátos, önálló szerkezeti elemnek minősítet
tük, amely nyilvánvalóan nem tábla, vékony kérge miatt nem geoszinklinális, 
semmi esetre sem valamilyen „köztes tömeg” , és még csak nem is intramontán 
süllyedék. Azt is állítottuk ugyanis, hogy nem egyetlen hegységvonulaton belül 
van, hanem az egymástól független Dinaridákat és Kárpátokat választja el egy
mástól. Méretben mindkettővel —  még együttesen is —  összemérhető. A Kárpát
rendszer a Föld nagytektonikai egységeihez képest igen kicsiny, de mégis önálló 
szerkezeti kategóriát képvisel, noha az Alpi rendszerhez való tartozása nem kétséges.

A régi modell hiányosságai

Az előző fejezetben leírt modellnek számos hiányossága volt.
Az első hiányosság, hogy a legfontosabb következtetéseket mindössze két 

szeizmikus szelvény négy konkrét adatára: a medence vékony kérgére, az aljzat- 
Moho antikorrelációra, a Conrad-Moho viszonyra és a flis-Kárpátok, valamint a 
Dinaridák vastag kérgére alapoztuk. Az öBszes többi elemet —  még ha itt-ott egyéb 
geofizikai bizonyítékokat hívtunk is segítségül —  ezekből vezettük le. A hézagok 
kitöltésében az interpolációnak nagy szerepe volt. A III. szelvény jugoszláv szakaszát 
akkor még csak vázlatosan ismertük (Dragasevtő—Andbiő, 1968).

A modell második —• be is vallott —  hiányossága volt, hogy a kéreg vékonyo- 
dását elsősorban a túlmelegedett kéregalj vulkáni] jellegű felszínre jutásával 
magyaráztuk. A kéreg aljáról hiányzó anyagot azonban a medencében levő vulkáni 
anyag mennyiségével még akkor sem tudtuk magyarázni, ha az erodált, le sem ülepe
dett stb. mennyiségeket is figyelembe vettük.

A harmadik hiányosság az volt, hogy a felső köpeny Gutenberg-csatornájának 
lánchegységre, ill. óceánra jellemző viszonylagos helyi magasságát (60—80 km) 
nem tudtuk magyarázni. Magát a tényt azonban — a kéregalj hipotetikus, anomálisan 
nagy hőmérsékletével együtt —  a medence gravitációs erőteréből hiányzó 100— 150 
milligal magyarázatára felhasználtuk.

A negyedik hiányosság az volt, hogy a dunántúli, ill. általában az epikontinantá- 
lisnak minősített felső kréta és paleogén kevésbé illeszkedett a képbe. Nem gyengítette 
az érvelést, mert a felső kréta fáciese a Dunántúlon is lényegesen különbözik az alsó 
krétáétól és az alsó-felső kréta határ diszkordáns. A Dunántúlon azonban a felső 
kráta-paleogén határ az élesebb, és a felső kréta-paleogén összletek nem medence- 
üledék-összletek (in sensu stricto), hanem inkább táblás, epi-alpin jellegű fáciesűek.

A  lényegesebb új adatok

Amint említettük, 1970-ben befejezték a VI. nemzetközi szeizmikus kéregkutató 
szelvény mérését és az V. szelvény munkálatai is lényegében véget értek (Nemzetközi
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Munkaközösség, 1971). A teljes jelenlegi nemzetközi szelvényhálózatot a 4. ábra 
mutatja. A Kárpát-rendszert harántoló legújabb szelvények ismertetését —  a 
történeti sorrend kedvéért —  a VI. szelvénnyel kezdjük (5. ábra).

4. ábra. A nemzetközi kéregkutató szeizmikus szelvényhálózat 
1. Balti-tenger; 2. Adriai-tenger; 3. Fekete-tenger; 4. Német Dem. Közt.; 5. Lengyelország;

6. Szovjetunió; 7. Csehszlovákia; 8. Ausztria; 9. Magyarország; 10. Jugoszlávia;
11 Románia; 12. Bulgária 

Fig. 4 Location map of international DSS profiles
------------- international DSS profiles

-----------------national DSS profiles
1 Baltic sea; 2 Adriatic sea; 3 Black sea; 4 German Dem. Rep.; 5 Poland; 6 USSR; 7 Czecho

slovakia; 8 Austria; 9 Hungary; 10 Yugoslavia; 11 Roumania; 12 Bulgaria 
Puc. 4. План профилей ГСЗ

-----------------международные профили ГСЗ
-----------------национальные профили ГСЗ

1 — Балтийское море; 2 - -  Адриатическое море; 3 — Черное море; 4 — ГДР; 5 — Польша; 
6 — УССР; 7 — Чехословакия; 8 — Австрия; 9 — Венгрия; 10 — Югославия; 11 — Румыния;

12 — Булгария
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A VI. szelvény az NDK-ban a 29—
30 km vastag kérgű Thüringiai meden
cében indul. Zwickaunál variszkuszi 
maradványokra fut, ahol a kéreg vas
tagodni kezd, majd a cseh határ keresz
tezése után a 40— 48 km vastag kérgű 
Cseh masszívumot harántolja. A kárpáti 
„elősüllyedékben” és a „flis-Kárpátok- 
ban” , amelyek itt a világ legkeskenyebb 
ilyen tektonikai egységeit képviselik (?), 
a kéreg vastagsága hirtelen ismét 30 
km-re csökken. A Bécsi-medence, majd 
egy ugyancsak különösen keskeny belső 
típusú kárpáti sáv: a Kis-Kárpátok 
harántolása után, a szelvény takart 
Kárpát-medence területre ér.

A kéreg vastagsága a KisKárpátok 
alatt sem haladja meg a 30 km-t; ké
sőbb pedig ezt az értéket már el sem 
éri. Letkésnél átlépi a magyar határt 
és csaknem a román határig 25— 27 km 
vastagságú kérgen fut.

Az idézett mű a Bécsi-medencében 
végzett kőolajkutató szeizmikus méré
sekre is hivatkozik. Ezeknek eredmé
nyei szerint a Cseh masszívum egy 
ÉNy— D K  csapású gerinccel áthúzódik 
a Bécsi-medence alaphegységébe. A 
cseh kutatók feltételezik, hogy ez a ge
rinc a felső krétában, sőt esetleg még 
később is —  a paleogénben —  üledék
képződési elválasztó gát volt a tőle EK- 
re, ill. DNy-ra levő területek között.

Minthogy a flis-Kárpátok üledék
képződése a felső krétában kezdődött, 
valószínű, hogy az alpi flis és a kárpáti 
flis üledékgyűjtő medencéje nem mindig 
és nem mindenhol függött össze.

Az említett kristályos gát az Al
pokat a Kárpátokkal összekötő rend
kívül keskeny flis-sávot kétessé teszi, 
de elégséges az állítást úgy megfogal
mazni, hogy a két hegység között ős
földrajzi kapcsolat legfeljebb szakaszo
san lehetett. Tektonikai kapcsolatot, az 
itteni flis-sáv vékony, ill. normális kér
ge miatt, nem kell feltételezni. S  z СО
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déket, a flis-Kárpátokat és a belső típusú Kis-Kárpátokat harántolja, a kéreg nor
mális vastagságú. Ezzel —  véleményünk szerint —  azt is bebizonyította, hogy az 
Alpok és a Kárpátok között közvetlen tektonikai kapcsolat nincs.

*

Az V. nemzetközi szelvény (6. ábra) Lengyelországban, a kb. 40 km kéreg
vastagságú Podóliai táblán indul. Keresztezi a flis-Kárpátokat, ahol a kéreg vastag
sága hirtelen 48 km-re növekszik. Ezután ráfut a Belső-Kárpátok ún. „szirtes övére” . 
A kéreg vastagsága itt egy meredek, 13 Jcm-es (!) Moho emelkedéssel 35 km-re, 
majd egyenletesen emelkedve 30 km-re csökken. Ennél mélyebbre a Moho már nem 
is süllyed. A takart medenceterületen, a Tiszafürednél végződő szelvény már csak 
27 km Moho mélységet mutat.

Érdekes ennek a csehszlovák területen levő 18 km-es emelkedésnek a cseh
szlovák kutatók által javasolt értelmezése (Beránek, in: Nemzetközi Munkaközösség, 
1971). A csehszlovák kutatók ezt a nagy szintkülönbséget vetőnek értelmezik. Ezzel 
nem értünk egyet, mert a geoszinklinális kéregbehajlását elsősorban plasztikus 
deformációnak tulajdonítjuk. Itt azonban most nem ez a lényeges, hanem maga 
a szintkülönbség, amelyet a továbbiakban — az egyszerűség kedvéért —  magunk is 
„vetőnek” nevezünk, idézőjellel érzékeltetve a véleménykülönbséget.

N
ÉSZAK

c
1

LENGYELORSZÁG

KÜLSŐ KÁRPÁTOK ÉS 
ELÖSÜLLYEDÉK

2  CSEHSZLOVÁKIA 

BELSŐ KÁRPÁTI SZIRTES öv I

3  MAGYARORSZÄG

s
DÉL
Ю

6. ábra. Az V. nemzetközi kéregkutató szeizmikus szelvény 
(IGPAN Warszawa— UUG Brno— ELGI Budapest)

1. Lengyelország, Külső-Kárpátok és elősüllyedék; 2. Csehszlovákia, Belső-kárpáti szirtes öv;
3. Magyarország

Fig. G International DSS profile V 
(generalized, IGPAN, Warsaw-UUG, Brno-ELGI, Budapest)

1 Poland Outer Carpathians and foredeep; 2 Czechoslovakia Inner Carpathians cliff-belt;
3 Hungary

Рис. 6. Разрез международного профиля ГСЗ № V (обобщенный, ИГПАН, Варшава — УУГ
Брно — ЭЛГИ, Будапешт)

1 —  Польша — Внешние Карпаты и передовой прогиб; 2 — Чехословакия — Внутренние 
Карпаты скалистая зона; 3 —  Венгрия
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Az értelmezés lényege, a „vető” korrelációja. A  legtermészetesebb törekvés 
ezt a „vetőt” a III. és VI. szelvény tektonikailag azonos helyzetű hasonló forma
elemével —  „vetőjével” — korrelálni.

Ez a „vető” —  amint említettük —  az V. szelvényben a flis-öv és a „szirtes-öv” 
kéregszakaszát osztja meg. A VI. szelvényben azonban a „flis-öv” és „szirtes-öv” 
kéregszakaszának határán „vető” nines. A VI. szelvényben tehát a csehszlovák 
kutatók tektonikailag azonos helyzetűnek azt a „vetőt” tekintik, amellyel a Moho 
a „flis-öv” alatt, vagyis a Cseh masszívum és a „flis-öv” határán, hirtelen fel
emelkedik.

Ez a korreláció nyilvánvalóan helytelen lenne, ha a „flis-öv” és a „szirtes-öv” 
határán is találhatnánk „vetőt” . Ott azonban nem találunk. A természet tehát 
mintegy tereli a korrelációt az egyetlen lehetséges irányba: a vastagabb kérgű Cseh 
masszívum határához.

Ilyen értelemben a két „vető” tektonikailag valóban azonos helyzetű. Az V. 
szelvény mentén a 18 km-es nagy „kéregvető” a Kárpátok (a flis-Kárpátok) és a 
Kárpát-medence határa. Nyilvánvaló, hogy a VI. szelvényben a Cseh masszívum 
a Kárpát-medence határa.

Javasolunk egy földtani és tektonikai revíziót, mert kéregszerkezetileg világos, 
hogy minden, ami a Cseh masszívumtól DK-re van, a Kárpát-medencéhez tartozik. 
Az „elősüllyedék” , a „flis-öv” , a Bécsi-medence „molassza” a Kárpát-medence 
medenceüledékösszletéhez tartozik, a Kis-Kárpátok pedig a Kárpát-medence fel
színen levő medencealjzata. A csehszlovák kutatók értelmezése, a „vető” korre
lációja, tehát teljesen logikus.

A régi Kárpát-medence modell mindezt nem tartalmazhatta. Akkoriban (1969) 
a „flis-övet” kritika nélkül elfogadtuk flis-övnek és kéregvastagságát a VI. szelvény 
tájékán is ugyanolyan nagynak tételeztük fel, mint a III. szelvényben (ill. amilyen
nek az V. szelvényben is bizonyult).

Az ÉNy-i „flis-öv” viszonylag vékony, vagyis normális vastagságú kérge, mint 
adat új és meglepő, de mit sem változtat azon a tényen, hogy a vékony kérgű medencé
nek ÉNy-on is vastag kérgű kerete van: a Cseh masszívum.

Ugyancsak nagyon érdekes az V. és a III. szelvény korrelációja. Az V. szelvény 
hatalmas kéregalji „vetőjét” a csehszlovák kutatók a III. szelvénynek azzal a kéreg- 
alji nagy „vetőjével” korrelálják, amely (idézve:) „a vastag kérgű Kárpátokat 
a Pannóniái blokktól elválasztja.”

Az idézett szövegrész két szempontból is bírálható. Az egyik, hogy csak „Kár
pátokat” említ, holott a szelvény mutatja, hogy a kéreg a flis-Kárpátok alatt vastag, 
és belső típusú Kárpátokat a felszínen, azon a helyen, nem is találunk. A másik 
bírálható fogalom a „Pannóniái blokk” . Éppen a szeizmikus kéregkutatások mutat
ták ki, hogy nem beszélhetünk „Pannóniái blokkról” , mert ebben a fogalomban 
a „köztes tömeg” szelleme kísért. Ezt a vékony kérgű medencét egyszerűen Kárpát
medencének nevezzük.*

Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az V. szelvény „szirtes öve” 
a III. szelvényben eltakart preausztriai medencealjzat, és a Kárpát-medence határa 
ezen a helyen a flis-övnél van, éppen úgy, mint az V. szelvényben.

A korábbiak után már alig kell hangsúlyozni, hogy az V. szelvény „szirtes öve” 
is a Kárpát-medence felszínen levő preausztriai aljzata.

* A kéregmonográfia Magyarországon megjelent angol nyelvű változata (.Nemzetközi Munkaközösség, 1971) a fogalmat 
már helyesen használja. Az egyidejűleg megjelent német nyelvű (Freiberg) és orosz nyelvű (Kiev) változatokban azonban 
az eredeti, idézett kifejezés megmaradt.
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Igen lényeges, noha újdonságnak nem számító adata a szóban forgó két szelvény
nek, hogy a kettős Moho-t a medenceterületen mindkettő kimutatta. Ezt a jelenséget, 
amint a 3. ábra is tanúsítja, a magyar kutatók már korábban felismerték (Mituch, 
1968). Jelen szerző is hivatkozott erre az érdekes jelenségre, idézett tanulmányában 
(1969): „Ennek oka például a kéregalji fázisátmenet egy különleges stádiuma lehet: 
az új határfelület már létezik, de teljesen még a régi sem tűnt el. Lehet viszont egy 
egyszerű fizikai, hőmérsékleti rétegződés” .

Az V. és VI. szelvény megerősítette, hogy sem a kettős Moho, sem pedig válta
kozó természete (vagyis hogy hol az alsó, hol pedig a felső az erősebb) nem hazai 
specialitás, nem is műszerzaj, hanem tény.

A kettős Moho váltakozó természete amellett szól, hogy a Moho termodinamikai 
fázisátmenet.

A  kéreg valóban nem csak úgy vékonyodhatik el, hogy alja formálisan elolvad 
és mint vulkáni anyag a felszínre ömlik. Fizikailag ugyanerre az eredményre jutunk 
akkor is, ha a Moho egyszerűen feljebb csúszik. Az izosztázia ezt éppen úgy tudomásul 
veszi, mint ha a köpenytető azért emelkedett volna feljebb, hogy a felszínre ömlő 
kéregalj helyét betöltse.

Lehetséges továbbá, hogy azt a termodinamikai hatást, amely a Moho-t mint 
fázisátmenet-határt feljebb tolta, éppen a kéregalj zárt kupolájának különlegesen 
nagy hőmérséklete idézte elő.

A túlmelegedett, túlnyomásos kéregalj más oldalról is védhető. Sem a szakaszo
san megújuló vulkanizmust, sem pedig a Kárpát-medence vulkánitokban való 
rendkívüli gazdagságát nem lehet tagadni.

A  modell ilyen szerkezete mellett azonban már nem kell „hiányzó” kéregalji 
anyaggal elszámolni. A kéreg aljából csak annyi jött a felszínre, amennyit volu- 
metrikusan könnyen igazolhatunk. A  kéreg aljának többi része köpennyé alakult át.

Ugyancsak felesleges konvekciós áramkörök feltételezése a kéregalj „elszállí
tására” (Steoena, 1967). Erre azonban később részletesebben visszatérünk.

*

A  VI. szelvény egyik érdekes eredménye, hogy a gránitból és különféle meta- 
morfitokból álló ún. Cseh pluton (5. ábra) a felszínen is 6,1 km/sec szeizmikus sebes
ségű. A  szeizmikus sebesség és a hullám-korreláció arra utal, hogy a kéreg ún. gránit
öve a Cseh plutonban a felszínre emelkedik.

A szakirodalomban a kéreg ún. gránitövét és a kristályos alaphegységet általá
ban megkülönböztetik, mert a kristályos alaphegység ennél valamivel kisebb sebes
ségű és a kb. 6,0 km/sec határsebességű „gránitöv” mélysége az alaphegységénél 
rendszerint nagyobb.

Az ún. gránitövhöz nem tudunk földtani értelmet rendelni. A szovjet szerzők 
(pl. Sollogub—-Subbotin, 1967) többnyire II. alaphegységnek nevezik.

A  6,0 km/sec körüli sebesség nem a gránit sebessége. A gránit sebessége (4,5— 
5,5 km/sec) ritkán éri el az átalakult és a tömött üledékes kőzetek sebességét.

A  felszínen levő, 6,1 km/sec sebességű Cseh pluton az ellentmondásokat látszólag 
szaporítja. Valójában megoldja. A levonható következtetések a következők.

Az ún. gránitöv nyilvánvalóan nem kőzettani értelemben vett gránitból áll, 
hanem egy nem ultrabázisos, szilikátos átalakult kőzetkomplexus. A gránitot, mint 
kőzetet, az átalakult kőzetektől nem szabad élesen megkülönböztetni. A plutonok 
nem az orogenezis alkalmával és nem intrúzióval kerülnek a felszínre vagy felszín
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közeibe, hanem a kéreg „gránitövének” némelyik kisebb sűrűségű része a nagyobb 
sűrűségű környezetből „felúszik” , mint egy sódiapir. A Cseh pluton is csak így 
tudhatott — régi környezetének szeizmikus sebességét megtartva — a felszínre 
kerülni.

A  Kárpát-rendszernek az újabb adatokkal 
korrigált modellje

A régi modell és az új adatok egybevetését az olvasóra is bízhatnánk. Azért 
foglaljuk mégis össze a korrigált új modellt, hogy egységben láthassuk, mielőtt nagy- 
tektonikai háttérbe helyezzük.

A Kárpát-medence minden oldalról vastag (vagy legalábbis normális) kérgű 
hegységekkel körülvett, vékony kérgű, zárt, fiatal süllyedek. A  körülvevő hegységek 
részben geoszinklinális eredetű lánchegységek: az Alpok, a (rendhagyó) flis-Kárpátok 
és a Dinaridák. Nem lánchegység jellegűek: a Cseh masszívum és a Déli-Kárpátok.

A keretező hegységek délen —  a Duna völgyében — látszólag nem zárnak. 
A felszínen a medence itt keskeny sávban nyitott. A kéregben azonban délen is 
teljes a zártság, mert a Belgrádtól DDK-re felszínen levő kristályos rögök sejtetik, 
hogy a kéreg vastagsága itt is legalább normális.

A Kárpát-medence kérgének átlagos vastagsága 26 km. A keretező hegységek 
(ill. egyéb tektonikai elemek) kérgének legkisebb vastagsága 35 km. A kéreg alja 
tehát olyan zárt kupolát alkot, amelynek domborulati magassága legalább 10 km.

Ez a kupola —  feltételezve, hogy a köpeny— kéreg határon a hővezető képesség 
gradiense hirtelen csökken —  a bárhonnan odajutó földi hőt akkumulálja. Ennek 
következtében a kéreg alján a hőmérséklet meghaladja a szilikátos kőzetek olvadás
pontját, és egy latensen olvadt túlnyomásos állapot jön létre, amely a Moho disz
kontinuitást, mint termodinamikus fázisátmenet-határt feljebb tolja.

A kéreg ezáltal alulról elvékonyodik, felül pedig medenceszerűen besüllyed, 
hogy az új tömegeloszlásnak megfelelő izosztatikus kompenzációt elérje.

A süllyedőkbe főleg klasztikus üledékes kőzetek és az egész folyamatot kísérő 
(pontosabban: a folyamat egyes szakaszait megelőző) vulkanizmus termékei rakód
nak le.

A folyamat akkor kezdődik, amikor a keret a teljes bezáruláshoz közeledik, 
vagyis amikor a flis-Kárpátok kérge megkezdi a behajlást és az üledékgyűjtést.

Az első mozzanat az alsó kréta végéhez rendelhető és a bazaltömlésekkel rész
ben le is vezetődik. A rendkívül lassan vándorló hő csak szakaszosan teremt olyan 
túlnyomást, hogy ez a jelenség megismétlődjék.

A miocén végére azonban olyan túlnyomás jön létre, hogy a korábbi diszjunktív 
hatásoknak (a kárpáti kéreg besüllyedéses megnyúlásának) kitett, meggyengült 
medencebeli kéreg törésein át különösen nagy mennyiségű láva és piroklasztikum 
tör a felszínre. Érdemes megjegyezni, hogy a feltörő anyag egyrészt savanyú vagy 
legfeljebb neutrális, másrészt heves kitörésre utal (ignimbrit, ártufa). Ez megerősíti 
a felgyülemlő és hirtelen levezetődő túlnyomás koncepcióját és nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a kiömlő anyag a köpenyből nem jöhet. A kéreg aljáról kell jönnie, de ne felejt
sük, hogy a viszonylag savanyú „gránitöv” a medencében nagyon vastag (20 km), 
tehát ha a kiömlő anyag nem is abból jön, azon keresztül hosszú utat tesz meg.

A kéreg termodinamikus vékonvodása és a kísérő vulkáni tevékenység együttes 
működése következtében megindul, ill. meggyorsul a felszín besüllyedése: a meden
ceképződés. Az izosztázia ezt megköveteli.
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A besüllyedés nem egyenletesen történik, mert a kéreg alján a Moho sem a nívó
felülettel párhuzamosan helyezkedett el. Ennek a ténynek az oka ismeretlen, de 
meglepő az lenne, ha a Moho teljesen sima volna.

Ahol a Moho lejjebb maradt, ott a preausztriai felszín nem, vagy csak kevéssé 
süllyed le. Az izosztázia ezt így követeli meg. A mechanikai lehetőséget pedig az 
biztosítja, hogy a húzásnak kitett kéregben hatalmas törések vannak; a nagyobb 
tömbök ezek mentén önállóan mozognak és egyénileg foglalnak el izosztatikus egyen
súlyi helyzetet (lásd a preausztriai aljzat és a Moho antikorrelációját).

Az izosztatikus egyensúlyra való törekvés valójában oszeillálás. Az egyensúlyi 
állapotán tehetetlenségénél fogva „túlszaladó” tömb izosztatikus előjelet vált, és lassan 
lecsengve addig oszcillálgat, amíg végül is megáll.

Az oszcilláló mozgás tengelye nem pontosan vertikális. Magyarán szólva: az 
oszcilláló tömbök billegnek. A neogén összletben az oszeillálás és billegés miatt apró 
diszkordanciák vannak. A fáciesek gyors szeszélyes vertikális és horizontális válto
zásának: a lencsés textúrának ugyanez az oka.

A mély süllyedékek peremén a fennmaradt preausztriai tömb támaszték nélkül 
marad. Ezért szélső rögével a süllyedőkre gravitációsan ráhajlik. így  jönnek létre 
a harmadidőszaki cliszjunlctív pikkelyek.

A pikkelyeket, vagy ha úgy tetszik: inverz vetőket, az irodalom kompressziós 
eredetűnek vallja. Ez a szemlélet egyoldalú. A Kárpát-medencében, ahol maga 
a medenceképződés húzófeszültségekre utal, posztausztriai pikkelyek szinte kizárólag 
a leírt módon keletkezhettek.

Az ilyen pikkelyek „vergenciáját” mindig a legnagyobb szomszédos süllyedék 
orientálja, a billenő rögöt mintegy magára húzva.

A „vergencia” szót azért tettük idézőjelbe, mert noha medencénk tektonikai 
irodalmában e kifejezéssel gyakran találkozunk, úgy véljük, hogy ez a lánchegységi 
fogalom medencebeli egységekbe sem tektonikailag, sem pedig a méretek miatt nem 
alkalmazható.

Maga a jelenség, az egészen más vezérlésű lánchegységi redőződésnél fellépő 
lehajlásra és csúszásra egyébként valóban emlékeztet. A lánchegységekben is a gravi
táció hatására „folynak le” a túlemelkedett kőzetek. Ott azonban a folyamat las
súbb, a dimenziók nagyobbak, és a kőzetek változatosabbak (több esély van a 
kompetens közbetelepülésekre). A plasztikus folyást mindezek a tényezők megköny- 
nyítik.

A preausztriai medencealjzatban —  mind felszínen levő, mind pedig eltakart 
részeiben — bizonyára szép számmal vannak ma még ismeretlen billent pikkelyek.

Ha elfogadjuk azt a szemléletet, hogy a Kárpátokban kizárólag a flis vonulat 
mutat valamelyest geoszinklinálisra valló, ill. lánchegységi ismérveket, akkor ennek 
a kiemelkedéshez kapcsolódó vulkanizmusát a belső, miocén vulkánsor képviseli.

Ezzel csaknem pontosan egyidejű, sőt fáciesben is hasonló a már többször 
említett medencebeli vulkanizmus. Tektonikailag azonban csak annyi közüli van 
egymáshoz, hogy a kéreg alján valószínűleg rokon folyamat hozta mindkettőt 
működésbe.

A Kárpát-medence g szintje 100— 150 milligallal alacsonyabb, mint a kéreg
szerkezet konfigurációjából következnék. Ezt azonban a felmelegedett kéregalj és 
— esetleg — az anomálisan (?) magasan levő Gutenberg-csatorna megmagyarázza.

Az előzőkből világos, hogy a Kárpát-medence kérgének alján a földtörténeti 
közelmúltban, de még ma is, nagyobb hőmérsékletet kell feltételeznünk, mint ott 
normális körülmények között lennie kellene. Ez a többlethő valószínűleg részben

2 Geofizikai Közlemények 24.
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a köpenyből áramló földi hő konduktív eredetű helyi akkumulációja, részben pedig 
a környező geoszinklinálisokban lezajlott plasztikus deformáció és a kivastagodott 
„gránitöv” radioaktív hőtermelésének a terméke.

A medence kérgében is viszonylag vastag a „gránitöv” , noha ez a kéreg aljának 
hőmérsékletét alig befolyásolhatja. Befolyásolhatja ellenben a felette levő kéregrész 
—  pl. a süllyedék — hőháztartását.

Mindezzel kapcsolatban fenntartjuk a régi modell ismertetésénél (1969) kifejtett 
álláspontunkat. Kétséges, hogy ezt a lokális jellegű extrahőt a földi hőáram anomáliá
jának szabad-e tekinteni. Kétséges —  bár nagyon valószínű — , hogy ez az extrahő 
a medenceüledék-összlet hőháztartását befolyásolhatja. Kétségtelen ellenben, hogy 
a konduktív hőátadás kifejezéseit (hőfluxus, hővezető képesség, geotermikus gradiens) 
ebben a medencében —  ahol a cirkuláló meleg vizek miatt a konvektiv hőszállítás 
uralkodik —  meghatározni nem lehet.

Nem ismerjük pontosan, hogy a cirkuláló víz a mélyben normálisan vagy abnor
málisán melegszik-e fel. A  medenceüledék-összlet kőzetanyaga, szemcseösszetétele 
és a hőmérsékleti paraméterek meghatározásának inadequát módja azonban még 
akkor sem engedne meg konduktív megfontolásokat, ha a konvekció eleve nem 
zárná ki ezeket.

*

Már csak ismétlés annak hangsúlyozása, hogy a Kárpát-medence — jelenlegi 
ismereteink szerint —  önálló, páratlan szerkezeti elem. Nem „köztes tömeg” , nem 
intramontán medence, hanem egy sajátos, zárt, fiatal süllyedék. Amíg kialakulásá
nak mélyebb okát meg nem ismerjük, létrejöttét természeti véletlennek kell tekinte
nünk.

A megoldatlan problémák

Ügy véljük, hogy az ismertetett geofizikai-földtani modell a Kárpát-rendszert 
jelenségeiben jól közelíti. Ha a mélyen fekvő, létrehozó, endogén okokat nem 
kutatjuk, tulajdonképpen alig van megmagyarázatlan jelenség.

A megmagyarázatlan jelenségek közül elsősorban a Gutenberg-csatorna sajátos 
helyzetét kell tárgyalnunk. Addig is, amíg a következő fejezetekben a Gutenberg- 
csatornával részletesen foglalkozunk, a csatorna sajátos helyzetének puszta tényére 
felajánlunk egy egyszerű magyarázatot.

Feltételezzük, hogy minden felszíni tektonikai „hullámnak” —  pl. egy lánc
hegységnek —  a kéreg alján egy hosszabb hullám felel meg. Ha pedig a felszíni 
tektonikai jelenséget a köpenyből származtatjuk, akkor minél mélyebbre hatolunk 
a köpenybe, ugyanannak a felszíni „hullámnak” annál hosszabb „köpenyhullám” 
kell hogy megfeleljen.

Nem tudjuk pontosan, hogy a Gutenberg-csatorna a lánchegységek alatt miért 
van magasan. Tény azonban, hogy magasan van. Ennek a ténynek a magyarázatát 
majd a következő fejezetekben próbáljuk megközelíteni.

Egyelőre fogadjuk el a tényt és mérlegeljük kizárólag a Kárpát-medence szem
pontjából. Tételezzük fel,hogy egy kb. 200km szélességű lánchegységnek a Gutenberg- 
csatorna mélységében egy jóval szélesebb csatornadomborulat felel meg. Két lánc
hegység ezt a hosszú „köpenyhullámot” kétszer kívánja meg. Tételezzük fel továbbá, 
hogy mind a Dinaridáknak, mind pedig a Kárpátoknak —- valamilyen okból — 
külön csatornadomborulata van (ha közös, annál jobb).

A Kárpátok és Dinaridák között azonban nincs akkora távolság, hogy a medence
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alatt két csatornadomborulat elférjen. A két domborulat nyilván összeér és való
színűleg sohasem tudjuk majd meg, hogy a Dinaridáké hol végződik, a Kárpátoké 
pedig hol kezdődik.

A Kárpát-medencében végzett magnetotellurikus mélyszondázások azt tanúsít
ják (Adám, 1968a), hogy a Gutenberg-csatornával azonosítható „jól vezető réteg” 
mélysége 60— 80 km. Ez a mélység nagyjából egybevág az óceáni litoszféralemez 
alsó határával, amely lemez Bullard (1969) szerint egy olvadtnak tekinthető övön, 
az ún. asztenoszférán úszik és az ocean floor spreading következtében vízszintesen 
mozog.

Itt azonban már elérkeztünk ennek a tanulmánynak a valódi céljához, a modern 
geotektonikai elméletek vizsgálatához, amihez a Kárpát-rendszer elemzése csak 
kritériumnak volt szükséges.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, próbáljunk megbirkózni a Déli-Kárpátokkal, 
hogy a hátunkban minél kevesebb rejtéllyel haladhassunk tovább.

*

A Déli-Kárpátok prekambriumi és ópaleozóos metamorfitokból állanak. A gráni
tokat is a metamorfitokhoz soroljuk. A Déli-Kárpátoknak alpi eleme —  rétegtani 
értelemben —  gyakorlatilag nincs.

Bármekkora lepusztulást tételezünk fel, egy alpi lánchegység kizárólag pre- 
variszkuszi és variszkuszi elemekből nem állhat.

A  Déli-Kárpátok északi pereme hirtelen süllyed le az Erdélyi medence neogénje 
alá. A vonulat Bouguer-anomáliaszintje pozitív vagy semleges (Ciocardel— Esca, 
1966), tehát kérge nem lánchegységi, hanem kb. normális vastagságú.

Ebből könnyen levonhatnánk a következtetést, hogy a Déli-Kárpátok vonulata 
is felszínen levő medencealjzat. De hogyan kerül déli előtérébe egy lánchegység 
nélküli elősüllyedék?

Az idézett román szerzők szerint az „elősüllyedékkel” eléggé jelentékeny, össze
függő Bouguer-minimumsáv esik egybe. Ebből feltételezhetjük, hogy az „elősüllye
dék” kérge viszonylag vastag; vastagabb, mint maga a Déli-Kárpátok kérge.

Tektonikailag ez a kép teljesen érthetetlen. Szinte azt a benyomást kelti, hogy 
mivel a Déli-Kárpátok vonulata a nagy klasszikus osztozkodáskor „alpi típusú 
lánchegység” minősítést kapott, bármi van is déli előterében, annak elősüllyedéknek 
kell lennie, mert egy rendes lánchegységhez elősüllyedéknek kell tartoznia.

Itt is egy geofizikára alapozott földtani és tektonikai újra vizsgálatot javasolunk. 
Ez az „elősüllyedék” ugyanis valószínűleg nem más, mint a Moesiai tábla 1—2 ezer m 
vastag harmadidőszaki üledékes kőzetekkel fedett, kissé vastagabb kérgű része.

A  geotektonikai hipotézisek lélektana

A geotektonikai hipotéziseknek van egy sajátos — mondhatni történelmi — 
háttere.

A földtan szinte annyi idős, mint az emberiség (bizonyára már az ősember is 
tett különbséget kovakő-lelőhelyek között, de a tudatos és tudományszerűen művelt 
földtan is jó  néhány évszázadra tekinthet vissza.

A tudatos és tudományszerűen művelt geofizika viszont alig több mint fél 
évszázados (az ELGI, 1969-ben emlékezett meg alapítója, Eötvös Loránd halálának 
ötvenéves évfordulójáról). A modern, jól műszerezett, nagy felbontóképességű és 
mély behatolású geofizika pedig mindössze 20—25 éves.
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Amikor a geofizika színre lépett, a földtan már kialakult fogalomtárral rendelke
zett. Az első geofizikai-tektonikai értelmezések akarva-akaratlanul a meglevő föld
tani hipotézisek valamelyikének igazolására törekedtek. A mérési adatok szegényes
sége és a geofizikusok földtani ismerethiánya mást nem is engedett meg.

A geofizika legújabb fejlődése azonban rohamos volt. Egy-egy szervezett kam
pány (pl. az NGÉ) alkalmával a feldolgozó központokat adattömegek árasztották el. 
Eddig elképzelhetetlen mélységekből (és magasságokból) kaptunk információkat: 
a geofizika a tektonikában átvette a vezető, sőt a vezérlő szerepet.

Ekkor azonban egyrészt szemben találta magát a régen kialakult, szinte meg
kövesedett földtani hipotézisekkel, másrészt a földtani ismeretanyag adaptálása 
a műszerezettséggel nem arányosan fejlődött.

A hipotéziseket még ma is két csoportra lehet osztani aszerint, hogy a problemati
kát földtani vagy geofizikai oldalról közelítik-e meg.

A polarizált földtani megközelítést az jellemzi, hogy teljesen a régi fogalomtárra 
támaszkodik. Ámultán és értetlenül hallgatja a geofizikai „tolvajnyelvet” ; legfeljebb 
dekorációként használja. Periódustartomány, sebességinverzió, határstabilitás 
stb., és ezek számértékei semmit sem mondanak a „klasszikus iskolának”, holott 
— adott körülmények között —  ezek a Föld fizikai paraméterei és eloszlásuk a Föld 
szerkezetétől függ.

A polarizált geofizikai megközelítést pedig úgy lehet jellemezni, hogy a Föld 
ismeretében alig haladja meg a hegy- és vízrajzi térképek információtartalmát. 
A polarizált geofizika földtanilag nem differenciál: a hegység az hegység és a síkság 
az síkság.

A két megközelítési mód csak az eredménytelenségben találkozik.
Ha mindebben van is egy kis enyhén ironikus túlzás, tény, hogy a földtan és 

geofizikai egysége a geotektonikában és az alkalmazott szinten egyaránt még sokat 
fejlődhetik.

*

Már említettük, hogy valamennyi geotektonikai hipotézis azon méri le és azzal 
hirdeti saját érvényeit, hogy a geoszinklinális mechanizmust és az orogenezist magya
rázni képes. A hipotézisek nagyobb részét éppen az erre való törekvés hozta létre.

A hipotézisek lélektanához tartozik az is, hogy az ajánlott magyarázat általános 
érvényű; időben és térben a Föld valamennyi lánchegységének magyarázatát vindi
kálja. Ebből következik, hogy a hipotézisek nem tesznek —  nem is tehetnek — 
különbséget lánchegység és lánchegység között.

A lánchegységek születése valóban rejtély. A lánchegység puszta léte, mor
fológiájával, szerkezetével és geofizikai paramétereivel, a geofizikus leggrandiózu- 
sabb élménye.

A rejtély magyarázata annyira csábító, hogy még azok a hipotézisek sem tudják 
e hatás ereje alól magukat kivonni, amelyeknél az orogenezis magyarázata nem is 
volna lényeges. Példa erre a Föld tágulásának hipotézise (pl. Egyed , 1956), amelynek 
inkább kozmogóniai, mint kéregszerkezeti implikációi vannak.

Az orogenezis magyarázata egyébként valóban lényeges kritériuma a geotektoni
kai hipotéziseknek. Amelyik ezt a jelenséget differenciáltan meg tudná magyarázni, 
annak apró részletekkel nem is kellene törődnie.

Ha viszont eljutunk arra a felismerésre, hogy a lánchegységek genetikusán 
különfélék, akkor egy-egy hipotézist elfogadhatóvá tesz, ha egyik vagy másik 
rendszert magyarázni képes (csak általános érvényt ne vindikáljon magának).



Oeofizika és földszerkezet 21

A kontinensperemi —  főleg a eirkumpacifikus —  lánchegységrendszert minden
esetre önálló típusnak kell minősítenünk. Olyan hipotézisekkel tehát, amelyek ezt 
választják kritériumnak, érdemes foglalkoznunk. Már csak azért is érdemes, mert 
elemzésük közben megtudjuk, hogy mennyit és hogyan érdemes belőlük felhasználni 
íeszí-modellünk, a Kárpát-rendszer származtatására.

A tágulási elméleten kívül csak a kontrakcionizmus elméletcsoportja foglalkozik 
a Föld sugarának változásával. A kontrakcionizmus születése óta nagyot változott. 
Az első, egyszerű ráncolódásos felfogást napjainkban sokkal differenciáltabb elmélet
csoport váltotta fel, és még ma is neves kutatók — pl. Runcorn, de Sitter stb. — 
vallják magukénak ezt a felfogást.

Csak éppen megemlítjük, hogy olyan felfogások is vannak, amelyek a tágulást 
és összehúzódást a Föld különböző korszakaiban váltakozva szerepeltetik.

Ebben a tanulmányban nem szükséges állást foglalnunk bármelyik földsugár
hipotézis mellett. A számunkra érdekes és egyben legmodernebb geotektonikai 
hipotézisek nem sokat törődnek azzal, hogy a Föld tágul-e vagy zsugorodik. Akár 
kompresszióval, akár dilatációval számolnak, amikor a közvetlen mechanizmust 
tárgyalják, a geoszinklinális-képződés és az orogenezis okát a köpenybe helyezik.

Nem szorul bizonyításra, hogy a kéreg szerkezeti változásai a köpenyből 
vezérlődnek, még akkor is, ha a kéregnek felszíni eseményekre (pl. erózió) kell 
passzívan reagálnia.

A kontrakcionista de Sitter (1967) a főbb elméletekről kimutatást készített. 
A kimutatást aszerint csoportosította, hogy melyik tud az ismeretlen okú jelenségek
ből többet megmagyarázni, ill. hogy a szükséges fizikai követelményekből melyik 
elégít ki többet. Táblázatában egy kalap alá vette a kozmogóniai jellegű (földsugár-) 
elméleteket a köpenymechanizmusra alapozó elméletekkel és a rejtélyes jelenségeket 
nem súlyozta. Ilyen alapon marasztalja el például a tágulásos elméletet, holott 
annak nem lényeges kritériuma az orogenezis magyarázata. Igaz, hogy ebben 
a tágulásos elmélet maga is hibás, mert nem kellett volna ezt vindikálnia magának.

A geoszinklinális mechanizmust magyarázni törekvő kutatók — legalábbis 
hallgatólagosan —  mindig arra a megállapításra jutnak, hogy az általuk javasolt 
modell általános érvényű. Semmi esetre sem hangsúlyozzák, hogy a javasolt modell 
csak erre vagy pedig csak amarra a lánchegységre érvényes. Ebből pedig az követ
kezik, hogy elvileg azonos mechanizmust kell feltételezni térben az alpi és a cirkum- 
pacifikus rendszerre; ill. időben a variszkuszi és az alpi orogenezisre.

Bullardot (1969) kivéve, aki legalább az Urállal és a Sziklás-hegységgel 
kapcsolatban ad némi kételynek hangot, a szerzők az egyes lánchegységvonulatok 
egyedi különbségeire nem igen figyelnek. A Kárpát-rendszerrel pedig vagy egyáltalá
ban nem foglalkoznak, vagy pedig —  még az egyébként előítéletmentes Beloussov 
(1962) is —  átveszik Stille és K ober sokszor bírált koncepcióját.

Valóban nagyon nehéz elképzelni, hogy olyannyira hasonló elemeket más-más 
körülmények hoztak volna létre. Kérdés azonban, hogy ezek az elemek, ill. fogalmak 
(pl. Coast Range és Ural, vagy variszkuszi és alpi) valóban „olyannyira hasonlók”-e? 
Igaz-e, hogy különbségeik lényegtelenek, nem meghatározók, és legfeljebb csak 
valamilyen konfigurációkülönbséget tükröznek? Vajon jogos-e a világ valamennyi 
lánchegységét a Kaledonidáktól az Alpidákig, az Alpoktól az Andokig —  keletke
zésükhöz azonos okot rendelve — azonos szemlélettel megközelíteni?

Nem valószínű, hogy az azonos szemléletű megközelítés jogos. Ezt akarjuk 
igazolni a következő fejezetekkel.
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A  konvekciós áramok elmélete

A konvekciós áramok elméletével ismert kutatók (Pekeris, 1935; H ales, 
1936; Griggs, 1939a, b; Vexing Meinesz, 1952; stb.) foglalkoztak.

Az elmélet lényege, hogy a köpenyben hatalmas zártkörű anyagáramlások 
jönnek létre, amelyek az óceánok és kontinensek hőmérséklet-különbségéből kelet
keznek, gravitációsan, ill. hidrosztatikusán mozognak (a hidegebb anyag súlyosabb, 
a melegebb könnyebb) és hőkiegyenlítődéssel állnak meg. Az áramköröknek a fel
színnel párhuzamos ága a kontinenseket mozgatni képes. A leszálló ág-párok pedig 
becsípik a kérget és geoszinklinálist hoznak létre.

Griggs (1939b) a geoszinklinálisképző mechanizmust és az orogenezist egy 
egyszerű szerkezettel —  két szemben forgó hengerrel —  kísérletileg reprodukálta. 
Ez a ma már közismert kísérlet bebizonyította, hogy a „leszálló ág-párnál” , vagyis 
a két henger szemben levő lefelé forgó részénél, a hengerek fölé helyezett plasztikus 
anyag beszívódik. Geoszinklinális tehát ilyen módon létrejöhet. Ugyanezzel a kísér
lettel a kiemelkedést, a hegységképződést is reprodukálni lehetett, noha ez szinte 
nem is szükséges, mert a Föld esetében a túl mélyre leszívott „plasztikus” anyagot, 
a kérget, az izosztázia és a kéreg rugalmassága — a leszívó hatás megszűnte után — 
nyilvánvalóan felemeli.

Ennek a kísérletnek a sikere is közreműködött abban, hogy a lemeztektonikai 
elmélet kidolgozásáig a konvekciós áramok elmélete volt a legnépszerűbb geotektoni- 
kai hipotézis.

A Griggs-féle modellkísérletre alapozott koncepciónak azonban gyenge oldala, 
hogy kontinensperemi lánchegységeknél mind a kontinens, mind pedig az óceán alatt 
felszálló ágat követel meg.

A lánchegységek többsége kontinensperemi. Leszálló ág-pár viszont csak a kon
tinens pereménél, felszálló ág-pár pedig a kontinensek és óceánok alatt nem lehet, 
mert az egész elmélet alapja az óceánok és kontinensek hőmérséklet-különbsége.

A konvekciós áramok elmélete ellen egyéb érvek is felsorakoztathatok.
A köpenyben 70— 200 km, 900— 1200 km, 1900— 2200 km és 2900 km mélység

ben szeizmológiai törésfelületek vannak. A  köztük levő „köpenyrétegekben” az 
elmélet megkívánta nagy, zárt áramkörök nem férnek el. A köpeny teljes vastagságát, 
vagy jelentős vastagságú részét elfoglaló áramkörök pedig ezeket a törésfelületeket 
nem hagyták volna kialakulni.

A konvekciós áramlás megindulásához és mozgásához, a köpenyben viszonylag 
nagy hőmérsékleti gradiens feltételezése szükséges. Ezenkívül valamilyen viszkozitást 
is fel kell tételeznünk. A valóságban egyik paraméterről sem tudunk semmit.

A kontinensek mozgatásához és a geotektonikai események forrásául megkívánt 
energiaszinthez nagy áramkörök szükségesek, amint korábban is rámutattunk. 
A szeizmológiai törésfelületek azonban a nagy áramkörök létezését nem támaszt
ják alá.

A  számítások szerint a legkedvezőbb áramköreloszlás az lenne, ha a köpeny 
minden oktánsában egy-egy áramkör működnék. A kontinensek és óceánok eloszlása 
mutatja, hogy ez nem így van.

De bármilyen eloszlású áramköröket veszünk is fel, és bármennyire megengedné 
is működésüket a horizontális hőmérsékleti gradiens (amelyet pontosan szintén nem 
ismerünk), a lánchegységeknek a földtörténet folyamán bekövetkezett ciklusos hely- 
változtatásait és jelenlegi konfigurációját nagy konvekciós áramokkal magyarázni 
nem lehet.
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A kis áramkörök mechanikailag elégtelenek, méretüknél fogva, komoly endogén 
energiaforrásként számításba nem jöhetnek. Ezenkívül —  hogy de Sittért (1956) 
idézzük —  „ha minden medencéhez és lánchegységhez külön áramkört rendelünk, 
az elmélet önmagának ellentmond” , saját fizikai alapját —  a kontinensek és óceánok 
megfelelő hőmérséklet-különbségét —■ támadja meg. A kontinensek és óceánok 
hőmérséklet-különbségéből ugyanis csak nagy áramköröket lehet levezetni. A kis 
áramkörök a tényleges tektonikai egységekkel —  amint majd a Kárpát-rendszerre 
való alkalmazás kísérleténél látjuk — éppúgy korrelálhatatlanok, mint a nagyok.

A köpenyből ma még viszonylag kevés konkrét adatot ismerünk. Meglehetősen 
jól ismerjük a köpeny sűrűségét, szeizmikus sebességét és az ezekből levezethető 
paramétereket, valamint a törésfelületeket. A köpeny viszkozitását csak egyetlen 
helyen —  a recens emelkedésű Fennoskandiai pajzson —  határozták meg. Fajlagos 
vezetőképességét az elektromágneses nagy periódusú módszerek behatolási mély
ségéig — 200—300 km-ig —• néhány helyen ismerjük. A köpeny hőmérsékletéről 
és ennek laterális változásáról csak feltevések vannak.

Az ismert adatokat geokémiai megfontolásokkal értelmezve, ill. kiegészítve, 
Press (1968) Monte Carlo-módszerrel megkísérelte a köpeny szerkezetének meg
határozását. Számos eredménye mellett, a jelenleg tárgyalt kérdésben arra a fel
ismerésre jutott, hogy az alsó köpeny geofizikai és geokémiai konstitúciója a felső 
köpenyéhez viszonyítva „teljes köpenyt átfogó konvekciót nem enged kifejlődni” .

Még ezek után sem mernénk állítani, hogy a köpenyben bizonyos konvekciónak 
nem lehet szerepe. A lemeztektonika is igényel bizonyos anyagmozgást. Ha ugyanis 
a mozgó lemez (lásd később) végén, a spreading-központokban, a litoszféra felszínére 
állandóan köpenyanyag áramlik, a lemezek vezető élénél pedig (vagyis ahol a másik 
lemezbe ütköznek) a litoszféra alámerül, valamilyen anyagkörforgást fel kell tételez
nünk, hacsak nem azt tételezzük fel, hogy az alámerülő lemez kizárólag a kontinentá
lis litoszférát gyarapítja.

Tény, hogy a konvekciós áramok elmélete még a lemeztektonikával kombinálva 
sem képes minden lánchegységet megmagyarázni.

Elég jól lehetne konvekciós áramokkal magyarázni az Ural hegységet. Ez is 
oka annak, hogy ezzel az elmélettel szemben teljesen negatív álláspontra nem 
helyezkedünk.

A kontinensperemi lánchegységeket viszont a Griggs-féle modellkísérletből 
fakadó koncepció —  amint kifejtettük —  nem tudja megmagyarázni. Ugyancsak 
nem tudja megmagyarázni a Kárpátokat.

A  kontinensperemi lánchegységeket —  és többségben ezek vannak —  a lemez
tektonika jól magyarázza. Ezt a következő fejezetben tárgyaljuk, de íme, a lánchegy
ségek differenciálásához máris van valamilyen szempontunk.

A lemeztektonika elmélete

A lemeztektonika alapja az a paleomágneses felfedezés, hogy az óceáni hátságok
tól mindkét irányban távolodva, az óceánok fenekét egyre idősebb bázisos magmati
tok (tholeiitek) alkotják. Ez a látszólag egyszerű felfedezés egy egészen új hipotézis
hez vezetett, amelyet globális tektonikának vagy lemeztektonikának nevezhetünk 
(Bullard, 1964; Le P ichon, 1968; I sacks et ah, 1968; stb.).

A paleomágneses jelenség okát kutatva, hamarosan kiderült, hogy az óceáni 
hátságok (7. ábra) központi gerincén húzódó árkon {rift-en) át az óceánok fenekére
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állandóan köpenyanyag áramlik és a hátság tengelyére nagyjából merőlegesen 
mozogva, attól mindkét irányban távolodik.

A paleomágneses kutatáson kívül a szeizmológia szolgáltatott döntő adatokat 
a lemeztektonika megalapozásához. Ezt később részletezzük.

A lemeztektonika mechanizmusát, gömbi geometriáját, a spreading tengely 
szerepét, a hátságok dőlés menti töréses elmozdulásainak (transform faults) tektoniká
ját Bullard (1969) dolgozta ki. Ezek a részletek számunkra jelenleg érdektelenek. 
A modell, ill. az elmélet lényege, hogy a Föld egész felszínét hat nagy és számos 
kisebb lemez foglalja el. Ez a litoszféra. Vastagsága 70— 100 km. A litoszféra nem 
azonos a kéreggel, de magában foglalja azt és a felső köpeny felső részéből is mintegy 
60— 90 kilométert.

A lemezek a hátságtól, a spreading központjától távolodva úsznak a köpeny 
alattuk levő, olvadtnak feltételezett részén, az ún. asztenoszférán.

A hátság gerincén húzódó rift a köpenyanyag utánpótlódási központja, a lemez 
vége. Az egész lemez úszik és a legfrissebben kifolyt anyagot a tetején viszi magával. 
Csak így jöhetnek létre a hátságtól távolodva növekvő értékű izokron vonalak.

A spreading-központ sekély fészkű földrengések öve. A földrengések magni
túdója 7-nél kisebb.

Ahol a mozgó lemez egy másik lemezbe ütközik (vagyis vezető élénél) valamilyen 
módon elpusztul. Bullard (1969) szerint a másik lemez alá csúszik és visszakerül 
az asztenoszférába, ill. a felső köpeny mélyebb régióiba.

A becsúszás tényét, a becsúszás szögét (kb. 45°) és a becsúszás maximális mély
ségét (néhány száz kilométer) a mély fészkű földrengések információira alapozzák, 
amelyeknek epicentruma néhány száz kilométer mélységben van (a mély fészkű 
földrengések magnitúdója 7-nél rendszerint nagyobb).

Bullard további értelmezése szerint a lemez — mielőtt lebukik — mélytengeri ár
kot és vulkánsorral szegélyezett szigetívet hoz létre. Ha lebukása előtt a mélytengeri 
árokban üledékeket torlasztott össze, ezek később lánchegységgé emelkednek.

A láchegységek keletkezésére ez a magyarázat túlságosan egyszerű, de tény, 
hogy a föld felszínén a nagy szeizmicitású kis magnitudójú övék az óceáni hátságok
kal, a nagy szeizmicitású nagy magnitudójú övék a kontinensperemi mélytengeri 
árkokkal és a fiatal lánchegységvonulattal korrelációban vannak (8. ábra). Az említett 
hat lemez (9. ábra) határának kijelölésében tulajdonképpen a szeizmológiai evidencia 
a legdöntőbb.

Ebben a koncepcióban a nem kontinensperemi mélytengeri árkok, a nem 
cirkumpacifikus lánchegységrendszer és a hegységképződés mechanizmusa nem kap
nak magyarázatot. Ahol a kontinensperem lemezperemmel esik egybe, a mélytengeri 
árok kialakulását az elmélet könnyen magyarázza. A lánchegységképződés is köny- 
nyen levezethető a hatás megszűnte után bekövetkező izosztatikus kiemelkedéssel. A 
lánchegység szerkezete, többszörös oszcillációja, öveinek ciklusos eltolódása és a me
tamorfizmus (a geoantiklinális) azonban még ilyen helyeken sem kap magyarázatot.

A spreading jelenségét és a lemeztektonikát Menard (1969) lényegében Bullard 
felfogásában fejtegeti. A  mélytengeri árkok származtatásában és az orogenezis 
értelmezésében azonban Menard véleménye eltérő. Menard ugyanis azt állítja, hogy 
egyik lemez a másik alá csak akkor csúszik be, ha legalább 6 cm/év sebességgel 
ütköznek össze. Ez a sebesség túlságosan nagy ahhoz, hogy a két lemez behajlással 
eméssze fel az összeütközés energiáját. Ilyenkor csak mélytengeri árok jön létre.

Ha az összeütközés sebessége ennél kisebb, akkor katasztrofális összeütközés 
helyett, mindkét lemez behajlásával és lánchegységképződéssel emésztődik fel az
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energia. Menard a lánchegységet és gyökerét egyaránt kompresszióból származ
tatja.

A mélytengeri árkok származtatásában Menard felfogása látszik reálisabbnak. 
Valóban vannak olyan mélytengeri árkok, amelyekből sohasem lehet lánchegység 
(7. ábra). Ezek: az Aleuti árok, a Mariana árok, a Vityaz árokrendszer (noha ennek 
zárt volta lemeztektonikus eredetét egyáltalában kétségessé teszi), a Tonga-Ker- 
madec árok és a Diamantina árok.

A lánchegységek származtatására viszont Bullard értelmezése látszanék való
színűbbnek, ha lánchegységek kizárólag ütköző lemezperemeknél lennének, ill. a föld- 
történeti múltban kizárólag ilyen helyeken lettek volna. Jelenleg Bullard is csak 
egyetlen konkrét ilyen példát tud felmutatni: Dél-Amerika csendes-óceáni partját 
(8., 9. ábra).

Már most feltehetnénk a kérdést, hogy pl. az Ural és a Kárpátok hogyan illesz
kednek ebbe a rendszerbe? Egy hipotézis vagy ne vindikálja az orogenczis általános 
magyarázatát, vagy pedig részletesen elemezzen minden lánchegységet.

Mivel azonban éppen azt akarjuk bizonyítani, hogy általános magyarázat nincs, 
semmit sem gyengít a lemeztektonika realitásán, ha csak a cirkumpacifikus rend
szerre és ott is főleg az Andok vonulataira vonatkoztatjuk.

A lemeztektonika kétségtelen előnyei általános orogenezis magyarázat nélkül 
is fennállanak.

Az ocean floor spreading hipotézise a kontinensúszás elméletét (Suess, 1909, 
W egener, 1915) újjáélesztette, de egyúttal módosította. A kontinensúszás elmélete 
az elmúlt években igen mostoha kezelést kapott. Szinte babonának számított, holott 
a kontinensek partvonalának egybevágását tagadni nem lehet és ilyen pontos 
egyezés véletlen nem lehet.

A lemeztektonika a régi elméletet nem változtatás nélkül adaptálta. A régi elmé
let szerint ugyanis csak a kontinens — mint ilyen— úszik a köpenyen. A lemeztektoni
ka szerint a litoszféra 70— 100 km vastag lemezei úsznak az asztenoszférán és hátukon 
viszik, ill. távolítják el egymástól a kontinenseket, mivel ezek is részei a lemezeknek.

A kontinensek, már Suess szerint is, valaha egy ún. Pangea-ban összefüggtek. 
Ezt a spreading-elmélet is elfogadja olyan formában, hogy a spreading-központ 
éppen ott alakult ki, ahol szétváltak. Pontosabban: éppen azért és ott váltak szét, 
mert és ahol a spreading-központ kialakult.

Az elmélet arra vonatkozólag nem ad útmutatást, hogy a spreading eredetileg 
mikor és miért indult meg. Tény, hogy a spreading-központoktól távolodó lemezekkel 
együtt a kontinensek is eltávolodtak egymástól, de a spreading-központok is 
elmozdultak.

A jelenlegi spreading-központok az óceáni hátságok (7., 8., 9. ábra). A „leg- 
recensebb” spreading-központ a Vörös-tenger, amelyet Bullard embrió-óceánnak 
nevez. Itt válik el az arab félsziget Afrikától, de Afrika maga is szétszakadni készül. 
Az Afrikai árkok rift-valley-je, morfológiájával, vulkanizmusával, ill. mágneses 
anomáliáival (és egyéb geofizikai paramétereivel) egy megnyílni készülő spreading- 
központra emlékeztet.

A paleomágneses óceánfenék-datálás 100 millió évesnél idősebb anyagra utaló 
adatot mindeddig nem adott. Az óceánfenék legújabb földtani kutatásai (pl. a 
Lamont— Doherty Geological Observatory kutatásai) azt mutatják, hogy a jelenlegi 
óceánok fenekén 150 millió évesnél idősebb üledék nem található. Ebből azonban 
nem feltétlenül kell arra következtetni, hogy a szétúszás jelensége 150 millió éve 
kezdődött. A  jelenlegi konfiguráció kialakulása azonban feltétlenül ekkor kezdődött.
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Ez az időszak a felső krétára esik. Tény, hogy ha Afrikát és Dél-Amerikát 
összetoljuk, nem csak a partvonalak simulnak egybe, hanem a találkozásnál levő 
tengeri kréta-összletek is csaknem tökéletesen korrelálnak (de Sitter, 1956), tehát 
az elszakadásnak ekkor, a szétúszásnak pedig ezután kellett történnie. Úgy látszik, 
hogy földünkön ekkor nagy események történtek. Nem állítjuk, hogy az alpi és 
kárpáti események, valamint a mostani kontinenskonfigurációt kialakító spreading 
között korreláció van, de feltűnő, hogy az Alpok kiemelkedése, a kárpáti pszeudo- 
geoszinklinális és a Kárpát-medence besüllyedése éppen a felső krétában történt.

Bullard (1969) azt állítja, hogy 150 millió évesnél idősebb üledékeket azért 
nem találnak, mert amikor a szétúszás szétvitte a lemezeket, az ennél idősebb 
üledékek a lemezek ütközése következtében elpusztultak. A másik alá becsúszó 
lemez az üledékeket magával vitte a köpenybe, vagy pedig az ütközésnél kialakuló 
mélytengeri árokban összegyűjtötte, majd lánchegységgé torlasztotta.

Bullard itt azzal érvel, hogy elképzelhetetlen a kontinensek között egy több 
milliárd éves „békés együttélés” , amelyet éppen a felső krétában untak meg. A felső 
krétában csak a jelenlegi konfigurációt kialakító spreading indult meg.

Az Atlanti-óceán ezek szerint valószínűleg csak a felső kréta óta létezik. A szét
nyílás fokozatos volt: Európa Észak-Amerikától csak a harmadidőszakban szakadt el.

Tény, hogy a szétszakadás nem rögzíthető egyetlen földtörténeti időszakra, 
hiszen az arab félsziget —  amint említettük —  éppen most (gyakorlatilag a miocén 
óta) szakad el Afrikától, sőt az Afrikai árkokban már egy jövendő spreading-köz- 
pontot sejthetünk. Észak-Amerika viszont éppen ráfut egy spreading-központra 
(San Andreas fault; 8. ábra).

Ugyancsak említettük, hogy a Föld szeizmitási térképe tulajdonképpen a 
spreading-központokat és a lemezütközési sávokat mutatja (8., 9. ábra). A nagy 
szeizmicitású, nagy magnitúdójú (M>7) övék nagy része a legfiatalabb lánchegység
rendszerrel egybeesik.

Ezt eddig a legutolsó lánchegységképző mechanizmus feszültségfelhalmozó és 
kioldó hatásának tulajdonították. A lemeztektonika más magyarázattal szolgál: 
a rengésekben kioldódó feszültségeket az ütközés hozza létre, tehát nem a legutolsó, 
hanem a következő lánchegységről van szó.

A cirkumpacifikus övben a fiatal lánchegységi vonulat elég nagy részének elő
terében geoszinklinális-gyanús mélytengeri árok van. Az e fejezetben idézett szerzők 
a lánchegységi tektonika magyarázatát talán ezért érezték kötelezőnek.

A fiatal lánchegység és a nagy szeizmicitású övék közötti korreláció valóban 
olyan jó, amilyet a természetben ritkán találunk.

A lemeztektonika (és bármilyen tektonika) orogenezist magyarázó általános 
érvényéhez viszont nem jó, hanem teljes korreláció szükséges.

A  lemeztektonikai hipotézis nem kielégítően magyarázza az Alpokat, alig 
magyarázza az Eurázsiai-rendszert, egyáltalában nem magyarázza az Uralt, a 
Kárpátokat és a Sziklás-hegységet.

A lemeztektonika végső kifejtésében a felsorolt szerzők tartózkodók és hang
súlyozzák, hogy a részletek kidolgozása még hátra van.

Ehhez hozzátesszük, hogy nem is várjuk a lemeztektonikától valamennyi 
geotektonikai jelenség magyarázatát.

Van ellenben ennek a hipotézisnek egy eddig elhanyagolt oldala: a felső köpeny 
Gutenberg-csatornájának az asztenoszférával való korrelációja. Ennek a korreláció
nak a lehetősége eddig csak mint gyanú —  és az is igen óvatosan —  merült fel 
(Press, op. cit., Isacks et al., op. cit.).
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Tudomásunk szerint elsőként magyar szerzők (Ádám, 1968b; Szénás, 1969) 
kísérelték meg a Gutenberg-csatornát a felső köpeny ún. jól vezető csatornájával 
korrelálni.

Erről a csatornáról a következőket tudjuk. Mélysége a Kárpát-medencében, 
orogén övékben és óceánok alatt 60— 100 km. Az orosz táblán és a szibériai pajzson 
a csatorna mélysége —  szovjet szerzők (pl. Fotiadi et al., 1965) szerint — 160— 
200 km. A csatornában a szeizmikus hullámok' sebessége általában csökken (Guten
berg, 1959), sőt az S hullámok csaknem kioltódnak (Anderson—Archambean, 
1964). Határán a sűrűség alig növekszik, benne pedig valószínűleg konstans (Pekeris, 
1966). Mindezekért viszkozitását is kisebbnek tételezhetjük fel, mint alatta vagy 
felette. Tulajdonképpen olvadt állapotúnak tekinthető.

A csatorna vastagságát nem ismerjük. Az a tény, hogy a rengéshullám — az 
abban a mélységben domináló hullámhossz mellett — jelzi, arra utal, hogy a csatorna 
vastagsága legalább 100 km.

Tételezzük fel, hogy a Gutenberg-csatorna (nevezzük így, noha Gutenberg 
csak szeizmológiai úton közelítette meg) azonos az asztenoszférával. Ha ez igaz, 
akkor a felette levő kéreg-köpeny lemez a litoszféra.

Az óceáni, lánchegységi és Kárpát-medencebeli csatornamélység-adatok (60— 
100 km) a Bullard-féle litoszféravastagság-adatokkal (70— 100 km) jól korrelálnak.

A szovjet szerzők által jelentett mélységadatok azonban jóval nagyobbak 
(160—200 km).

Ha az adatokat észlelési helyeik szerint súlyozzuk, azt látjuk, hogy a kontinentá
lis tábla az óceáni, valamint orogén területektől jól elkülönül. A Kárpát-medencét 
—  kicsinysége miatt —  egyelőre mellőzzük.

Az amerikai és orosz szerzők által jelentett adatok látszólagos nagy eltérése 
azzal magyarázható, hogy az amerikaiak szinte kizárólag óceáni, az oroszok pedig 
kizárólag kontinentális megfigyeléseket végeztek.

A csatorna mélységváltozása tehát szisztematikus és szignifikáns. АЩадг pedig 
véletlen nem lehet.

Mielőtt a jelenség magyarázatát megkísérelnénk, gondoljuk át a következő 
tényeket.

A kontinensek átlagos magassága és maximális magassága között a különbség 
kb. 8 km. Az átlagos és maximális kontinentális kéregvastagság között a különbség 
40 km, vagyis a magasságkülönbség ötszöröse. A kéreg vastagsága és a felszín 
magassága —  az izosztázia következtében —■ korrelációban van.

A kéreg és a köpeny sűrűségkülönbségét 0,3 g/cm 3-nek tételezzük fel. Ez a 
sűrűségkülönbség ilyen magasság mellett, ilyen maximális bemerülést enged meg.

A  litoszféra és az asztenoszféra sűrűségkülönbsége —  a számítások szerint —  
0,05 g/cm3. Az óceánok átlagos mélysége és a kontinensek átlagos magassága között 
a különbség 5— 6 km. A litoszféra átlagos óceáni vastagsága és maximális kontinen
tális vastagsága között a különbség kb. 100 km, a kontinentális kiemelkedésnek 
mintegy hússzorosa. Ez a különbség —  a számítások szerint —  izosztatikusan 
éppen megfelel a litoszféra és asztenoszféra sűrűségkülönbségének.

Nem lehet véletlen, hogy a litoszférának éppen a tenger szintje fölé emelkedő 
részei vastagok. Ha pedig véletlen, akkor a jelenséget úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a kontinenseknek, ill. a kontinentális litoszférának az asztenoszférában gyökere 
van. Ez viszont nem kevesebbet jelent, mint hogy nemcsak a kéreg úszik izosztatiku
san a köpenyen, hanem a litoszféra is izosztatikusan úszik az asztenoszférán.

Továbbvezetve a következtetést, a leírt jelenség arról tanúskodik, hogy két
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izosztázia van. Létezik egy asztenoszféra— litoszféra-rendszer, és —  ezen belül — egy 
litoszféra —  kéreg-rendszer. Nem mernénk állítani, hogy ezeken kívül több izosztázia 
nem létezhetik, hiszen az egész felső köpeny vastagsága úgy aránylik a Föld átmérőjé
hez, mint a dióhoz a héja.

A leírt Föld-modellt fizikailag semmi sem zárja ki. Elképzelhetünk egy külön
böző sűrűségű olajokból álló háromréteges modellt, ahol minden olajrétegnek külön 
hidrosztatikus állapota, az egész rendszernek pedig egységes hidrosztatikus állapota 
van. Létezhetik tehát réteges izosztázia.

A lánchegységek azonban látszólag megcáfolják ezt a modellt, hiszen szemmel 
láthatólag a kontinenshez tartoznak, litoszférájuk pedig mégsem vastag. Próbáljuk 
íjneg ezt az ellentmondást feloldani.

A kéreg-izosztáziában a Moho a felszíni domborzatnak durva tükörképe. Miért 
tie alkalmazhatnánk ezt az elvet a litoszféra-izosztáziára? Az izosztáziának a litosz- 
féra-asztenoszféra transzpozíciójában az asztenoszféra felszínének kell a Moho-val 
durván antikorrelálnia. Ezzel már meg is találtuk a lánchegységi litoszféra vékony
ságának magyarázatát, sőt egy lánchegységképződési lehetőséget.

Ha ugyanis az alulról vékonyodó kéreg felül medenceképződést követel meg, 
a vékony, ill. alulról vékonyodó litoszféra viszont — izosztatikusan —  kéregbehajlást 
kell, hogy követeljen.

Ha ezt a modellt a jövőben geofizikailag igazolni lehet, megtaláltunk egy lánc
hegységképződési elvet. Megtaláltuk a harmadik típusú, az intrakontinentális izoszta- 
tikus lánchegység keletkezési elvét és mechanizmusát.

Okoskodhatunk úgy is, hogy ha a kéregelemek —- pl. a lánchegységek —  
gyökerének eltűnéséhez minimálisan két hegységképződési ciklus szükséges, a li
toszféraelemek negatív gyökerének eltűnése minimálisan négy-öt hegységképződési 
ciklust igényel. Ha a variszkuszi hegységgyökerek ma még megvannak (és megvan
nak), akkor a prekambriumi negatív litoszféra-gyökereknek (asztenoszféra-dom- 
borulatoknak) is meg kell ma még lenniük. Asztenoszférájuk tehát még ma is óceáni. 
Úgy is mondhatnánk, hogy óceáni reliktumok.

Kontinensperemi lánchegység képződését a lemeztektonika jól magyarázza. 
Intrakontinentális (egyenes) nagy lánchegység (pl. az Ural) keletkezését a Gutenberg- 
csatorna és a Repetti törésfelület között kialakuló konvekciós áramrendszerrel is 
magyarázhatjuk. Intrakontinentális görbe, kis pszeudo-lánchegység keletkezését (pl. 
a Kárpátokét) a litoszféra-izosztázia magyarázza, noha az izosztáziának (a kéreg- 
izosztáziának) az összes többiben is szerepe van.

*

Reméljük, sikerült megrendíteni azt a szemléletet, hogy lánchegységek csak 
egyetlen módon keletkezhetnek.

Eddig mindig lánchegységekkel foglalkoztunk. Valóban ezek az elemek a Föld 
legérdekesebb részei, a Föld aktív tektonikai élete bennük mintegy sűrítve nyilvánul 
meg. Ne felejtsük el a táblás vidékeket sem.

Mialatt a geoszinklinálisokban az orogenezis zajlik, a táblás vidékek is oszcillál
nak. Hosszú hullámú, lassú mozgásokkal részt vesznek a geotektonikai események
ben. Annyira részt vesznek, hogy a kutatók minden „orogén” eseménynek a „szin- 
orogén” párját a szomszédos táblás vidékeken megtalálják.

Erre csak azt a magyarázatot ajánlhatjuk fel, hogy azok a viszonylag gyorsan 
lecsengő folyamatok, amelyek a litoszféra alján az orogenezist vezérlik, elhalkulva 
a táblás vidékeken is működnek.
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Hogy azonban melyek ezek a folyamatok, pontosan hogyan működnek, hány 
izosztázia van és a legalsót mi vezérli —  ezeket valószínűleg később ismerjük majd 
meg, mint a Hold szerkezetét (igaz, hogy e kérdések megismerésére jóval kevesebbet 
is költenek).

Tkszí-modelliink végül is a Kárpát-rendszer. Az a véleményünk, hogy a Kárpátok 
vonulata tisztán litoszféra eredetű, izosztatikus kialakulású, lánchegységszerű képződ
mény, vagy —  amint korábban említettük —  pszeudo-lánchegység.

Ha ezt valaha mérésekkel bizonyítani tudjuk, a Kárpátok minden sajátossága, 
minden rejtélye magyarázatot kap. Ugyanez vonatkozik a Kárpát-medencére, amely 
a Kárpátokhoz képest másodlagos. így  érthetővé kell hogy váljék a Gutenberg- 
csatorna sajátságos helyzete, amelyet a 30. oldalon felvázoltunk.

A Kárpát-rendszer ilyen minősítése akkor is megáll, ha a Belső-Kárpátokat is 
lánchegységnek és a vonulat szerves részének tekintjük. Ha azonban csak a Külső- 
(flis-) Kárpátokat minősítj ük lánchegységnek, de csak pszeudo-lánchegységnek, akkor 
különösen jogosnak látszik az érvelés, mert hogyan is illenék egy intrakontinentális, 
intraplatform, felső krétabeli, izosztatikus, litoszféra-geoszinklinális a köpenybeli 
asztenoszféra-geoszinklinálisok geotektonikai rendszerébe?

Ha geofizikailag a leírtaknak csak fele igazolható, a klasszikus szemlélet gyógyít
hatatlan sebet kap. Ez a tanulmány egyik célja: igazolni akartuk, hogy a geotektonika 
klasszikus és egyoldalú koncepcióival végleg szakítanunk kell.

Konvekciós áramok vagy spreading lehetősége a Kárpát-rendszerben

Amikor a Kárpát-medencét keretező hegységeket konvekciós áramoktól szár
maztatják (pl. Stegena, 1967), a hegységeket nem differenciálják. Nem tesznek 
különbséget lánchegység és nem lánchegység között, és a hegységek korát nem 
mérlegelik.

A  valóságban a medencét keretező hegységrendszer rendkívül heterogén és 
mindegyiknek származtatására időben és térben változatos áramrendszert kell 
vonulatonként feltételezni.

A keret egyik lánchegységi tagja az Alpok. Ennek földtörténeti időtartománya 
a prekambriumtól a neogénig terjed.

A keret másik lánchegységi tagja a Dinaridák. Földtörténeti időtartománya 
a permtől a neogénig terjed, noha variszkuszi elemei is vannak.

A harmadik lánchegységi tag a külső vagy flis-Kárpátok. Ennek földtörténeti 
időtartománya a felső kréta-neogén szakaszt fogja át.

Vegyük egyenként ezeket az elemeket. Az Alpoknak ősi prealpi, kristályos 
„geoantiklinálisa” , csekély „eugeoszinklinálisa” , „miogeoszinklinálisa” , flis-öve, elő- 
süllyedéke és molassz-medencéje van. Az Alpok vonulata — az elősüllyedéket, 
a flis-övet és a molassz-medencét kivéve — kétoldalúan részarányos.

A Dinaridáknak „eugeoszinklinálisa” , alárendeltebb „miogeoszinklinálisa” , flis- 
öve és molassz-medencéje van (a vulkánitokat nem tárgyaljuk, mert tárgyunk 
szempontjából jelenleg lényegtelenek). A Dinaridák vonulata lényegében egyoldalas.

Az ugyancsak egyoldalas flis-Kárpátoknak már csak „flis-öve” és elősüllyedéke 
van. Molassz-medencéjének —  tévesen —  a Kárpát-medencét tekintik, holott valójá
ban, ha a Kárpátoknak molasszra egyáltalában szükségük van, az északi elősüllyedé
ket feltöltő neogént lehetne molassznak tekinteni. Az elősüllyedék vastag kérge 
ezt nem zárja ki, hiszen a vitathatatlanul molassz jellegű Pó-síkság (Lombardiai
medence) kérge is vastag.
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A felsorolt elemek és azok összetevői mind más-más kéregviszonyok mellett 
jöttek létre és más-más kéregviszonyokat jeleznek.

Kíséreljük meg a konvekciós áram mechanizmust a három hegységre fázison
ként alkalmazni, és az egyszerűség kedvéért felejtsük el, hogy az egészen eltérő 
csapású Appeninek is a közelben vannak és áramrendszereket igényelnek.

Az Alpokban, amely valaha a varisztikum előtt talán kontinensperemi, sőt
—  a lemeztektonika szemléletével — lemezperemi lehetett, a „geoantiklinális” alatt 
leszálló ág-párnak kellett lennie. Később ez megállóit, elengedte az Alpok gyökerét 
és kiemelkedett a mai „geoantiklinális” vagy „kristályos maghegység” .

Mivel a prekambriumi orogeneziseket datálni nem tudjuk, és mivel a pre- 
kambrium egymaga: többszörösen hosszabb időtartamot fog át, mint a jobban 
datált ezutáni szakasz, ez a jelenség elvileg többször megismétlődhetett.

A permben a leszálló ág-pár ismét üzembe lépett. Ismét leszívta a gyökeret, 
majd megállt. Az alsó kréta végén elengedte a gyökeret, a lánchegység ismét kiemelke
dett. Két szorosan egymás mellett működő áramrendszert kell feltételeznünk, mert 
ezúttal már a kiemelkedő perm —  alsókréta-tagok a „geoantiklinális” mindkét 
oldalán helyezkedtek el.

A „geoantiklinális” , ha előbb nem, akkor ezúttal átkristályosodott. Lehet azon
ban, hogy csak később, mert Niggli jr. (1965) szerint az Alpokban a harmadidőszaki 
metamorfózis bizonyítottnak tekinthető.

A  szemben forgó áramkörök hosszan elnyúlt rendszere ezután áthelyeződött az 
északi flis-öv alá és ismét elvégezte a leírt műveletet: a felső krétában a leszívást, 
a neogénben a visszaengedést.

Ezt követően a konvekciós mechanizmus vagy megszűnt, vagy pedig egy 
hatalmas ugrással az Alpoktól délre, a Pó-síkság alá került. Ezt r.eogén összlet 
tölti fel és kérge többnyire vastag.

A Dinaridák prevariszkuszi és variszkuszi múltja nem ismeretes. Ezután azon
ban lényegében itt is ugyanaz történt, mint az Alpoicban. Itt azonban a leszálló ág
párnak DNy felé kellett tolódnia, mert ennek a vonulatnak a ílis-öve és molassz- 
medencéje a fővonulattól DNy-ra helyezkedik el.

Amikor ez a leszálló ág-pár az alsó kréta végén éppen „elengedte” a Dinaridák 
addig lefelé szívott és fogva tartott gyökerét, hogy DNy felé tolódva a flis-övvel 
foglalkozzék, egy másik leszálló ág-pár — innen 400 km-re — a flis-Kárpátok gyökeré
nek „leszívásán” kezdett munkálkodni.

A  neogénben a Dinaridák leszálló ág-párja ismeretlen sorsra jutott, a Dinaridák 
molassza ugyanis normális kérgű. A kárpáti leszálló ág-pár viszont a neogénben
—  északra tolódva —  a kárpáti elősüllyedék leszívásán fáradozott. Ennek kérge 
ugyanis vastag (2. ábra) és felszíni medencéjét főleg neogén tölti fel.

*

Mindez csak bizonyos fokú részletezés volt. A diszkordanciák arról vallanak, 
hogy a kéreg mindhárom hegységben ennél jóval többet oszcillált.

Fel kell még tenni azt a kérdést, hogy a konvekciós áramok miért éppen olyan 
vonalak mentén működtek, mint amilyeneket az érintett hegységek a glóbuszon 
kijelölnek? Teljesen homályos az is, hogy amíg a lánchegységekkel a leírt események 
„történtek” , a medencét keretező, nem lánchegységi típusú, közbeékelt kéreg
daraboknak, pl. a Cseh masszívumnak, mi volt a sorsa?

3 Geofizikai Közlemények 24.
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Nyilvánvaló, hogy ezekre a kérdésekre a konvekciós áramok elmélete választ 
adni nem tud.

A konvekciós áramok szerepét a Kárpát-rendszer létrehozásában el kell vetnünk.

*

A lemeztektonika és a Kárpát-rendszer viszonyát, tudomásunk szerint még nem 
vizsgálták. Mivel azonban az alpi takaróelméletekből a konvekciós áramok elméletéig, 
eddig még minden nagytektonikai hipotézis megtalálta a maga útját a Kárpát-rend
szerbe, ez is csak idő kérdése. Az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy az északi 
miocén vulkánsor és a DNy-ázsiai szigetívek vulkánsora között hasonlóságot már 
találtak, továbbá a Kisalföld neogén süllyedőkét is hasonlították már az afrikai 
árkokhoz.

Talán még nem késő a Kárpát-rendszert a lemeztektonikával rendszeresen és 
megfontoltan egybevetni.

A  Kárpát-rendszer egy lemeznek csak egy igen kis része. Az a lemez, amelyik 
—  ha egyáltalában létezik —  a Kárpát-rendszert magában foglalja, az Atlanti 
hátságnál kezdődik és keleten legalábbis az Uraiig, délen pedig Afrikáig terjed. Északi 
határa bizonytalan (9. ábra). A Kárpát-rendszer ezen a hatalmas lemezen egy 
jelentéktelen kis elem.

Már tisztáztuk, hogy ez a lemez a felső krétában, sőt ez után kezdett kelet felé 
mozogni. Spreading-központja az Észak-atlanti hátság. A  lemezen belül újabb 
spreading-központ kialakulásának semmi nyoma. Ütközési pereme vagy az Uralnál, 
vagy pedig valahol a Csendes-óceánnál van, ill. volt.

A  jelenlegi spreadinget, ill. a kontinenseknek a spreading által kialakított 
jelenlegi konfigurációját a felső krétától származtatjuk.

A régebbi spreading-központok és lemezütközési peremek valószínűleg máshol 
voltak. Sem az Alpok, sem a Dinaridák vonulata nem peremi, cirkumpacifikus 
típusú.

A krétát megelőző spreading —  ha volt — nem érinthette a Kárpátokat, mert 
e vonulatnak akkor még nyoma sem volt. A Dinaridákra valószínűleg ugyanez 
vonatkozik. A  régi spreading az ős Alpokat talán érinthette.

Amikor az Alpok és a Dinaridák alpi ciklusú fő üledékképződése zajlott, Amerika 
Európától még el sem szakadt. A Kárpátok üledékképződésének idején is éppen 
csak kezdett elszakadni. Az elszakadást azonban egy olyan hatalmas, egységes lemez 
hajtotta végre, amely az Alpokat, a Dinaridákat és a Kárpát-rendszert egyaránt 
magában foglalta.

A Kárpát-rendszer alatt a Gutenberg csatorna, ill. az asztenoszféra óceáni jel
legű. Ebből nyilvánvaló, hogy a litoszféra itt valaha óceáni jellegű volt és ezt az 
állapotot még ma is őrzi. A kárpáti litoszféra óceáni reliktum. Ez azonban csak az 
egyik lehetséges magyarázat.

A másik magyarázat, hogy ez a két lánchegység: a Dinaridák és a Kárpátok 
vonulata, különböző ciklusban ugyan, de létrejött. Izosztatikusan jöttek létre, mert 
litoszférájuk (valamilyen okból) külön-külön vékony volt. A két litoszféra-domboru
lat pedig a Kárpát-medence alatt összeér.

A  Kárpát-rendszer semmi esetre sem a litoszféra horizontális mozgásainak 
köszönheti létét. A Kárpátok vonulata nem tipikus lánchegység. Vastag kérge 
azonban lánchegységhez hasonlóvá teszi. Ezért kimondhatjuk, hogy lánchegység
szerű alakulatok, vagy —  ha úgy tetszik —  pszeudo-lánchegységek másképpen is
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létrejöhetnek, mint ahogyan a klasszikus és modern nagytektonikai elméletek a lánc
hegységképződést leírják.

Legjobb példa erre éppen a Kárpátok vonulata. Keletkezési mechanizmusa nem 
nyúlik le a mély felső köpenybe, hanem valószínűleg csak a litoszférára szorítkozik. 
Uledékgyűjtőjét (kéregbehajlását) minden bizonnyal litoszféramechanizmus hozta 
létre. Kiemelkedését pedig a kéreg külön izosztáziája vezérelte.

Az egész rendszernek a lemeztektonikával valamilyen kapcsolata csak kétszeres
háromszoros áttétellel lehetett, ill. lehet.

összefoglalás és javaslatok

A lemeztektonika elmélete geofizikailag megalapozott elmélet. A Föld globális 
tektonikáját jobban magyarázza, mint a konvekciós áramok elmélete. Az elmélet 
részletes kidolgozása azonban még hátra van.

Ennek a tanulmánynak egyik célja, hogy rámutasson a tektonikai elemek 
léptékkülönbségére. Egyetlen elméletet sem szabad a vizsgált elem méretének, kéreg- 
szerkezetének és földtörténeti múltjának ismerete nélkül alkalmazni. A Kárpát
rendszer például nem globális szintű tektonikai problémát vet fel.

A tanulmány másik célja, hogy a minden jelenséget egyetlen elvvel magyarázó 
elméletek tarthatatlanságát bebizonyítsa. Sem a lemeztektonika, sem más globális 
tektonika nem magyarázhatja meg a Föld valamennyi tektonikai elemét. Hasonló 
elemeket egészen eltérő mechanizmusok is létrehozhatnak. Azonos mechanizmus 
pedig —  a talált konfiguráció függvényében — különféle elemeket hozhat létre. 
A közös ok, amely valamennyi mechanizmus mögött van, ma még ismeretlen.

A lemeztektonika •— és ennek rendszerén belül a kistektonika —  továbbfejlesz
téséhez felvetettük a réteges izosztázia gondolatát, amelynek lényege, hogy nemcsak 
a kéreg a köpennyel, hanem a litoszféra az asztenoszférával is izosztatikus rendszert 
alkothat.

*

A további teendőket illetően tanulmányunkat néhány javaslattal szeretnénk 
zárni.

El kell dönteni, hogy igaz-e a kontinentális és óceáni litoszféra szisztematikus 
vastagságkülönbsége. Ugyancsak végleges bizonyosságot kell szerezni arról, hogy 
az asztenoszféra a Gutenberg-csatornával valóban azonos-e.

Ehhez a magnetotellurikus mélyszondázások kifejlesztése, kiterjesztése és 
tektonikailag orientált alkalmazása szükséges.

A szeizmikus mélyszondázásokat szintén tovább kell fejleszteni, hogy legalább 
az asztenoszféráig nyújtsanak behatolást.

Egyidejűleg fokozni kell a kéregkutatásokat és a kéreg vastagságot nemcsak 
a felszíni domborzattal, hanem a litoszféra vastagságával is korrelálni kell.

Alaposan meg kell vizsgálni a spreading-központokat, az óceáni hátságokat, 
mert ezek anyagából és a bennük lejátszódó jelenségek vizsgálatából kaphatunk 
némi betekintést a geotektonikai mechanizmus mélyen fekvő egységes okára.

Meg kell kísérelni a spreading-központok korrelálását a Föld globális tömeg
aszimmetriájával. Ehhez mágneses és gravitációs mérések, de legalábbis számítások 
szükségesek.

Meg kell vizsgálni, hogy a lemeztektonika a lánchegységek lassú üledékképző-
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dését és viszonylag gyors orogenezisét, valamint a táblás vidékek lassú oszcillációját 
miért nem magyarázza, ill., hogy ezt a jelenségcsoportot lemeztektonikával hogyan 
lehet kielégítően megmagyarázni.

A tektonikai szemléletben gyökeresen szakítani kell a „klasszikus” felfogásokkal 
és tényekre, geofizikai mérésekre alapozott, kiszámított, géppel ellenőrzött modellekre 
kell törekedni.

A Kárpát-rendszerre javasoljuk, hogy a már elvégzett munkákra alapozva, 
viszonylag sűrű szeizmikus és magnetotellurikus (elektromágneses) kéreg- és köpeny
szondázásokat kell végezni.

Pontosan meg kell határozni a köpeny, valamint az asztenoszféra tetejének 
fizikai állandóit és domborzatát; meg kell vizsgálni a két felület korrelációját.

Évtizedek múlva, a legvékonyabb kérgű helyek valamelyikén, nemzetközi 
összefogással egy köpenykutató mélyfúrást kell majd mélyíteni.
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<J. SZÉNÁS

GEOPHYSICS AND EARTH STRUCTURE

The Carpathian system (the Carpathians and the Carpathian Basin together) in spite of 
its small size should be considered as an independent geoteetonic unit. Although the latest 
results of the international deep seismic sounding profiles and other data contributed to the 
cognition o f its origin, still remained several questions to be answered.

It seems to be sure that the origin o f all mountain chains cannot be deduced from the same 
model. Neither the theory of convective currents, nor the plate tectonics can be applied to the 
Carpathian system without getting into conflict with several geophysical data.

Author recommends a model in which the origin of the Carpathian system is initiated 
from the asthenosphere and controlled by isostasy.

Г. СЕНАШ

ГЕОФИЗИКА И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Несмотря на свои малые размеры, система Карпат (совокупность Карпат и Карпатского 
бассейна) должна рассматриваться как самостоятельная геотектоническая единица. Хотя по
следние результаты международных глубинных сейсмических зондирований земной коры и 
прочие данные внесли значительный вклад в познание ее природы, ряд вопросов остается все 
еще нерешенным.

Формирование всех горных цепей, по всей вероятности, не может быть объяснено одной 
и той же моделью. Применительно к системе Карпат как теория конвективных течений, так и 
глобальная тектоника плит входят в противоречие с определенными геофизическими данными.

Автором предлагается модель, по которой формирование Карпат связывается с астено
сферой и управляется изостазией.


