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Könyvismertetés
Alfred WEGENER: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. (A kontinensek és óceánok 

keletkezése.) Az 1. és a 4. kiadás utánnyomása. Szerkesztette, bevezetőt és utószót írt Andreas 
Vogel. Friedr. Viehweg гг. Sohn, Brauschweig/Wiesbaden, 1980. 381 oldal, 83 ábra, Wegener arcké
pével.

1980-ban volt Alfred Wegener születésének 100. és halálának 60. évfordulója. Ez alkalommal, 
Wegener tiszteletére tudományos kongresszusokat rendeztek Berlin mindkét részében. A Viehweg 
kiadó pedig új kiadásban megjelentette Wegener világhírűvé vált könyvének első, 1916-ös és ne
gyedik átdolgozott, 1929-es kiadását, egy kötetben, A. Vogel gondozásában.

Szerte a világon, a földtudományokkal foglalkozó idősebb nemzedék Wegener csodálatos 
frisseségű gondolataival nőtt fel. E nemzedék nem kis meghatottsággal forgatja a régi szöveget, 
szemléli az ifjúkortól felcsillanó régi ábrákat. Wegener érveléseit, a kontinensek „vándorlása” mel
lett, befújta az idők pora; Vogel professzor, utószavában részletesen megmutatja, miként áll hozzá a 
modern lemeztektonika a kontinensek vándorlásának kérdéséhez. Változó, növekvő tudásunk elle
nére, Wegener hervadhatatlan érdeme, hogy nemcsak előfutára, de alapozója volt a lemeztektonikai 
elméletnek, amelyek áthatják korunk földtudományát.

Kevéssé ismert az a szerep, amely Eötvös Loránd munkásságának jutott Wegener elméleté
ben. Amint Wegener írja, Eötvös, 1913-ban közzétett értekezésében megmutatta, hogy a Földön 
a függőleges vonal elgörbül a meridiánsíkban úgy, hogy a görbe konkáv oldala mutat a pólus felé. 
Ebből az következik, hogy valamely úszó testre (a kontinentális lemezre), melynek súlypontja ma
gasabban fekszik mint a kiszorított folyadéktömegé, egy, az egyenlítő felé irányuló erő-komponens 
hat. Ez az erő okozza a kontinensek Polenflucht-ját, pólustól való menekvését, ahogyan azt Wegener 
kifejti. Ez az erő, amely valóban létezik, volt Wegener elképzeléseiben az egyetlen kézzelfogható erő, 
amely a kontinensek vándorlását okozta. Ma már tudjuk, hogy ez az erő kicsiny ahhoz, hogy a fel
lépő súrlódást legyőzze és nem akadályozta még pl. az Antarktisz helyzetét a Déli-sarkon. A li
toszféra-lemezek mozgását más, részleteiben még nem tisztázott folyamatokkal magyarázzák.

Dr. Stegena Lajos
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