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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K :

Egyed László: Nagy érdeklődéssel hallgatta az értékes előadást, de néhány 
kétségének kíván ki feje zést adni a szerző fizikai magyarázatával szemben. Az ár
iapály jelenségekkel kapcsolatban fellépő tömegelmozdulások nem befolyásolhatják 
folyam mértékben a geometriai középpont és a súlypont egymáshoz való viszonyát, 
mint azt a szerző feltételezi. À maximálisan 30 cm-es illetőleg a tengerek esetében 
fellépő legfeljebb 10—20 m-es ingadozások igen kicsinyek a Földkéreg egyéb Inhom- 
génitásailioz képest.

A centrifugális erő hatására konvekciés áramlások egyáltalában nem léphetnek 
lel, mert a folyadékszerű en viselkedő magma részecskéi a nehézségi erőnek щ Földi 
belsejébe eső nivófelületei mentén a sűrűség szerint heílyiezkedinek (el (Pomqarc, 
Liapounoff, Lichtenstein). A részecskékre ható nehézségi erő, amely a tömegvonzás 
és a centrifugális erő eredőjeként adódik, merőleges a n ivói élűiét re. A Én voíeJüle tetek 
mentén tehat nem1 jöhet létre elmozdulás. Kétségtelenül vannak magmaáramlások 
(Griggs, Vening Meinesz) lehet, hogy az irányuk is megfelel az előadásban/ fel
tételezett iránynak és így a feltételezett módon függhetnek össze a [geológiai jelen
ségekkel, de okuk sem miese t re sem lehet a centrifugális erő.

A pulzációt sem tudja elképzelni az előadásban vázolt módon. A {szeizmikus 
vizsgálatok alapján a földkéregnek mintegy 2900 km vastag héja teljesen szilárd
ként viselkedik rugalmassági szempontból a rövid ideig tartó behatásokkal szemben. 
Mindenesetre probléma, hogy mekkora kellene legyen a Föld saját pulzáeiós ideje, 
de ahhoz, hogy vele geoszinlklinális és orogénképződést magyarázhassunk, szilárdsági 
szempontból hosszúnak kell feltételeznünk; ekkor azonban, ha valami okból lél is 
lép a Földben valami deformáció, amit a pulzáció elindulásának okaként könyvel
hetünk eh a fellépő belső súrlódás miatt, (amire az említett szeizmikus meg- 
ligyelések adnak alapot), az eredeti alakba való visszatéréskor le kell a pulzációnak 
csillapodnia és így a pulzáció helyett legfeljebb egy aperiodikus mozgás jön létre.

A jégkorszaknak említett magyarázatát nana tartja valószínűinek. A Föld 
lapultsága kereken mindössze 1/300. Érzékeltetni ezt úgy lehetne, hogy ha egy 
olyan ceruzával, amely 1 mm vastag nyomot hagy, 30 cm-es ísugarú kört írunk, 
akkor a lapult Föld ebbe belerajzolható úgy, hogy a sarkokon a Föld félszíne a 
ceruzanyom belső részével esik egybe, mig az egyenlítőn a külsővel. Ennék inga
dozása tehát olyan sugárzásbeli eltérésekre aligha vezethet, hogy belőle a sarki eljege
sedések kiterjedését a kisebb szélességi helyekre magyarázni lehessen, különösen, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a Föld lapultsága lényegesen nagyobb a geológiai múlt 
egyik időszakában sem lehetett.

Mindezekkel az ellenvetésekkel egyáltalában nem az előadás értékét óhaj
totta érinteni, csupán olyan elemek kiküszöbölésére szeretné a figyelmet felhívni, 
amelyek az elméletnek fogyatékosságai. Ezektől eltekintve nagy érdeme az elmélet
nek, hogy a széteső geológiai jelenségeket egységesen igyekszik magyarázni.

Scherl Emil: Bacsók érdekes dolgozatára kívánja felhívni a figyelmet, 
{melyet az INQUA kongresszusra benyújtott. Ebben a Milankovitch-féle elmélet 
második problémá ját kozmikus okokkal megmagyarázza. Valóban csak a perm ben 
léptek föl ugyanazok a kozmikus feltételek, mint a diluviu inban, melyek a 
Köpper- féle küszöbértéket meghaladó eljegesedésre vezettek.

Schmidt szíves volt megígérni, bogy eljegesedési elméletét az INQUA kon
gresszus internaoionális tudományos fóruma elé terjeszti, ahol közte M i Iánk ovii eh 
és Bacsók között érdekes eszmecserére kerülhet sor.

Schmidt Eligius Róbert: A geofizikus és geológus elképzelései egymástól el
térnek. A geofizikus általában nem számol azokkal az időkkel, melyekkel a 
geológus megszokta, hogy számolnia kell. Évmilliók alatt a magma is elmozdul, 
látszólag rideg rendszeren is folyási jelenségek érvényesülnek. A geofizika szám
adataival szemben megjegyezni kívánja, hogy a matematika csalóka. Nopcsa egy 
idézetét citálja, mely szerint a matematika olyan, mint a kávédaráló, igen pon
tosan őröl, az eredmény mégis attól függ, hogy mit dobunk bele, A magma 
igenis áramlik. Vening Meinesz és mások konkrétumokkal bizonyították. A geoló
giai jelenségek közvetlen kapcsolatba hozhatók magmaáramlásokkal, tehát ez is
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bizonyítja meglétüket. Nagyságrendileg nem mondott róluk semmit és nem is 
*kíván becslésekbe bocsátkozni. Előadásában a geológiai folyamatokat nagyjából 
»követte, bogy képet nyerjünk a jelenségek összefüggéséről. Kísérlet, nem ki
nyilatkoztatás volt az előadás céljia. A sial betüremkedéiét nem a gravitáció, 
hanem a kihajlásra való igénybevétel okozza. A Jupiter lapultsága 1/15, az 
Uranusé 1/14, a Sa turn usé 1/10. Ezeket az alakváltozásokat a centrifugális erő 
okozza, mégpedig anyageltolódás réyén. Hatása geológiai időkben sem tagadható. 
Haussen szerint egyéblkéirilt a Hold tömegközéppontjának és geometriai középpontjának 
a Föld irányában mért egymástól való távolsága mintegy 59 km.

Egyed IaiszIÓ: Igaz, hogy a centrifugális erők hatásaképen elképzelhetők 
mozgások, mint pl. a pólustól való menekvésnek nevezett jelenség, azonban ez 
is csak akkor képzelhető el, lia a Földkéreg külső részét szilárdnak tételezzük 
fel az alatta lévő folyékony magmával szemben. A fizikai magyarázat kötelez. 
Ha a szilárdat szilárdnak vesszük, a folyadékokról is azt kell feltételezni, hogy 
követi a folyadékok törvényeit és niv ófelület re áll be, melyen a nyomási és a 
sűrűség állandó.

Schniidt Eligius Róbert: Ha elérte az egyensúlyi állapotot. Ezt azonban 
külső erők gyakran megzavarják. Egyébként a centrifugális erő nem a halmaz- 
állapotnak. hanem a tömegnek a függvénye.

Egyed László: Ha forgó folyadékot tételezünk fel. az egyensúlyi helyzetet 
• el kell, hogy érje. Iinbomogemtások a magmában lévő -nivoiehi Jeteiken nincsenek.

Schmidt Eligius Róbert: Időközönként fellépnek mégpedig nyomásokozta sű- 
tűségváhozások formájában.

Egyed László: A Föld belsejében lehetnek áramlások, de nem centrifugális 
okokra visszav ezethetők. A hőokozta áramlások jelentősége sokkal nagyobb.

Schmidt Eligius Róbert: Az évmilliók szerepét is figyelembe kell venni a 
centrifugális erő hatá árnál.

Egyed László: Az idő szerepét csak annyiban lehet figyelembe venni, hogy a 
szilárd anyag folyadékként viselkedik és éppen ez az oka annak, hogy a centrifugáik, 
erő nem hozhat létre áramlást.

Szentes Ferenc: Miért változik a Föld gömbölyű és lapult alakja és miéit 
olyan periodiknssággal, ahogy azt Schmidt táblázata feltünteti?

Schmidt Eligius Róbert: A pulzáció matematikai, fizikai és kozmikus okait 
előadásának elején ismertette. A táblázaton Stille időbeosztá-át tüntette fel, nem' akarta 
ezt módosítani, mert akkor azzal vádolhatnák, hogy elgondolásaihoz illően változtatta 
meg azokat. A gömbölyűbb és lapultahb Föld-alak azonkívül geometriai-mechanikai 
elgondoláson is alapszik, amely a geológiai jelenségekkel összhangban áll. Az ellapulás 
húzással, a gömbölvödés felület zsugorod ássál, nyomással jár együtt. A pulzáció az 
egyensúlyi helyzet beálltáig tart. Ugyanezek a jelenségek más égitesteken is m eg
figyelhetők, így a nagy átmérőjű Szaturnusz és Jupiter esetében kis ítérfogatsúllyal 
nagy szögsebesség jár együtt. A Hold esetében, mely csaknem teljesen merev, anyag- 
elmozdulásra nem képes égitest, forgást nem tapasztalunk, súlypontjával a Föld felé 
fordulva írja le pályáját és közben csupán billenő mozgást végez, amelyet* fizikai 
libráció néven ismerünk.

Szülni. Tibor: Az előadás témájában rejlik, hogy aránylag kevesen szóltak 
hozzá. A geológusok évszázadok óta bizonyos jelenségeket figyeltek meg és foglaltak 
rendszerbe. Schmidt ezeknek mélyebb magyarázatára vállalkozott és az egészet egy
séges képbe foglalta. Tettek már mások is hasonló kísérleteket, pl. Staub, Kober, 
azonban a fizikai jelensége knék a geológia történéseivel ilyen szoros összehangolására 
egyikük sem jutott el. A geológia mindenesetre eljutott már oda, hogy általános 
megállapítások (pl. Stille idő szabálya) okát kutatja.

A pulzáció általános Földre kiterjedő magyarázata, s ennek a poláris jégkor
szakokkal összefüggésbe hozása, az első kísérlet, amely, a poláris jégkorszakok kiala
kulását a történések keretébe logikusan helyezve magyarázza. A pulzációv al már 
sokain foglalkozMk, «  Melyen Röokh, H., Nöllce F., Sitter, Jolly nevét említem. Míg 
ezek a kutatók azonban valamennyien rész le tje iensége kei figyelve megismertetik
elgondolásaikat, addig Schmidt az egységes és egész Földre terjeszti ki a kérdést. 
Ez egységes szemléletbe beiHenek az említett szerzők elgondolásai.


