
Négymillió éve él az ember a Főidőn,
amely körülbelül őtmilliárd éves

Irta: B e k e  M a n ó  egyetemi tanár

A történeti feljegyzésekből sem m inem ű következte
tést sem lehetett vonni arra, hogy m ilyen idős a Föld, 
m ert  a tö rténeti időn belül sem az éghajla ti viszonyok
ban, sem a Föld a lak jában  nem tö r tén t észlelhető válto 
zás. 2000 évvel ezelőttről valók Herodotos érdekes fel
jegyzései. Ezek szerint a kisázsiai hegyekben a hó  h a 
tára ugyanaz, m in t ma, 
az egyip tom iak  fö ldm ű
velése egészen olyan, 
mint m anapság, sőt az 
egyiptom i sírokban ta lá lt 
te rm ékekbő l azt is lá t 
h a tju k , hogy Herodotos 
előtt még 2000 évvel is 
ugyanilyenek lehettek 
Egyiptom  éghajla ti vi
szonyai. A történeti ko r 
szak tehát, mely nekünk, 
fö ld i lakóknak  olyan je 
lentőségteljes, a Föld tö r 
ténetében  szinte teljesen 
nyom talanu l eltűnt.

Olyan változásokat 
ke lle tt  keresni, amelyek 
időbeli lefolyása észlel
he tő  és időszám ításra a l
kalm as nyom okat hagy a 
Fö ld  arculatán. Ilyennek 
tek in te tték  a Nílus delta 
képződését. Ez a h a ta l 
mas folyam, m in t valami 
szabályos járású  gép, úgy 
ra k ja  le a felső E gyip 
tom ból ho rdo tt hom ok
já t  a to rko la t környékén 
Kairótó l, a régi Mem- 
ph is tő l egészen Alexan- 
driáig. Megfigyelték, 
hogy az áradásnál le ra 
ko tt anyag egy évszázad 
ala tt néhány  centim éter 
vastag. M inthogy pedig 
az egész ülledékréteg  13 
m éter  vastagságú, teh á t  k iszám ithatták , hogy a de ltakép 
ződés körü lbe lü l 20.000 esztendős. A föld tö rténetében  
ez is csak elenyésző csekély idő.

A Föld  korára  vonatkozó legelső, tudom ányosnak 
m ondható  meghatározási kísérlet a liires angol fizikus
tól, Kelvin lordtól származik. Ez a tudós abból indu lt 
ki, hogy a föld is eredetileg olyan hőm érsékle tű  volt, 
m in t a nap , m ert  hiszen a nap  és az ő bolygórendszere 
ősidőkben egyetlen gomolygó, ködszerü, kao tikus masz- 
szát alkotott, am elyből a ha ta lm as forgások, a belső fo r 
rongások és összehúzódások foly tán  váltak  el a kü lön 
böző égitestek. E bbő l a feltevésből k iindulva  azt a k é r 
dést vetette fel a nagy fizikus, hogy m ennyi idő  alatt 
h ű lh e t  k i  egy ilyen golyó annyira, hogy a fe lü letén  ál
lati és növényi élet fejlődhessék, vagyis, hogy a 7000 fo
kos meleg föld körü lbe lü l 30 fokra  lehűljön. K elvin lord 
számításai szerint ehhez 30 m illió  esztendő szükséges. A 
Föld  kora tehá t ezen okoskodás szerint kö rü lbe lü l 30

millió esztendő volna. Ehhez azonban igen sok szó fér, 
Kelvin lo rd  feltétele szerint a fö ld  a v ilágűrbe sugároz
za k i a melegét, ho lo tt valószínűleg az ősidőkben sűrű 
ködbe, m in t valam i köpenyegbe volt burkolva, ami a 
•kisugárzást igen jelentékenyen lassitotta. A tudós fizikus 
számításait a rra  a lapíto tta , hogy a föld a naprendszer

ből m agával hozott ősi 
m elegét fogyasztja és 
u tánpó tlás  nincsen. Ak
ko rib an  még nem  tu d 
ták, hogy a föld m élyé
ben  óriási mennyiségű 
rád ióak tiv  anyag van, 
am i á llandóan  term eli a 
meleget. E bből m ár lá t
ható , hogy K elvin lord 
30 millió esztendeje tú l 
ságosan kevés. A földnek 
jóval öregebbnek ke ll 
lennie.

M egpróbálták  a tenger 
só tarta lm ából m egállap í
tani a föld korát. A só 
úgy k e rü l  a tenger vizé
be, hogy a folyóvizek le 
mossák a szárazföldet és 
az igy szállított anyagból 
a tenger vize felo ld ja  a 
fe lo ldható  sókat. Kiszá
m íto tták , hogy nagyjá 
ban  m ennyi lehet az óce
ánok sótartalm a és m eny
nyi lehet a folyók szál
líto tta  sómennyiség egy- 
egy esztendőben. Ebből 
m egállap íto tták , hogy a 
föld kora  legalább h á 
romszor akkora, m int 
am ekkorára  K elvin lord  
becsülte.

E zek  a számok azon
b an  m in d  igen kicsinyek. 
Fö ldanyánk hiúságának 

hízelegnénk, ha  ilyen f ia ta lnak  ta rtanók . U jabb  követ
keztetések és észlelések sokkal idősebbnek  tü n te t ik  fel. 
Egyik érdekes megbecsülés a hold keletkezésével k ap 
csolatos.

A lioldehnélet legalaposabb tudósa, a nagy D arw in
nak  nem igen kisebb fia, azt á llította , hogy a ho ld  va
lam ikor az ősidőkben a fö ldből szakadt ki. Még a h e 
lyet is megjelöli, am elyről az akkoriban  még igen gyor
san forgó föld töm egéből a ho ld  a sebes forgás folytán 
k irepült. A kkoriban  3—4 óra a latt fo rdu lt meg a Föld 
a tengelye körü l, vagyis a nap hossza nem  24 óráig ta r 
tott, m in t m ostanában, hanem  csak három -négy óráig. 
A forgás oly sebes volt, hogy a még laza földtöm egből 
egy boldnagyságu tömeg olyan sebességgel rep ü lt  k i a 
világegyetembe, hogy m ár nem  eshetett vissza, hanem  
örökös kö rü ljá rásra  kényszerült. A m ai Csendes Óceán 
helyéről szakad ki a ho ld  és a helyét betö ltö tték  később 
a vizek. A kiszakadt hold azonban megbosszulta magát.
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Világhírű táncosnők, ahogy a karrikaturista látja őket.  

A N N A  P A V L O V  A  (Berger Oszkár rajza.)



Vonzásával folyton nyugtalanította a Föld felületét, az 
apály és dagály szabályosan változó jelenségét idézve 
elő. Ezzel hátráltatta a Földet az ő gyors forgásában — 
aminthogy manapság is érezteti a hatását — és m indin
kább csökkent a Föld forgási sebessége, mindinkább

Világhírű táncosnők, ahogy a karrilcaturista látja őket.

NID D I IM P E K O V E N  (Berger Oszkár rajza.)

nőtt a nap hosszúsága. A történelmi időkben megfigyelt 
napfogyatkozások idejéből arra jutottak a csillagászok, 
hogy az apály és dagály átlagosan a másodperc ezred
részével nagyobbitja évszázadonként a Föld forgásidejét, 
vagyis ennyivel nő a naphossza. Ha már most visszafelé 
következtetünk, hogy hány év előtt lehetett a nap 
hossza három-négy óra, vagyis annyi, amennyi szükséges 
volt ahhoz, hogy a hold elszakadjon a Földtől, akkor 
arra jutunk, hogy ez a katasztrófa 10.000 millió cv előtt 
történhetett.

Egészen uj utón járt az angol Joly, midőn a földi ás
ványok korát, tehát közvetve a Föld korát a rádióaktiv 
anyagok átváltozásai nyomán határozta meg. Ez a ki
tűnő geológus az ujabb fizikai kutatások eredményei 
alapján kieszelte, hogy a természet valóságos, millió 
esztendőket mutató órákat létesített, amelyek az eddigi 
módszereknél megbízhatóbban m utatják  a Föld korát.

Bizonnyal hallott m ár a tisztelt olvasó arról, hogy a 
rádiiim, ez a csodálatos anyag, folyton löveli ki magá
ból a különféle sugarakat: az alfa-, a béta- és a gamma- 
sugarakat. Az alfasugarakról kimutatták, hogy azok vol
taképpen anyagi részecskék: heliumatomok, a bétasu
garak elektromok, a gammasugarak pedig olyanok, 
mint a röntgensugarak.

A rádium ugv működik, mint egy pontos óraszerke
zet, vagy mint egy szabályosan működő golyószóró. 
Emberi erő sem gyorsítani, sem lassitani nem képes a 
működését. Az a rádiumatom, amelyből az alfasugár 
kirepült, már többé nem rádium, mert hiszen tömegé
ben is megfogyatkozott. Az alfasugarától megfosztott 
rádiumatomból úgynevezett rádiumemanáció lett, egy a 
sötétben világitó gáznemü anyag. Ez ismét kisugároz uj 
alfasugarakat és átalakul egy másik fajta rádiummá, 
így megy ez tovább, míg végre előáll az utolsó stádium: 
az ólom.

Minden rádióaktiv anyag végigcsinálja ezt a folyama

tot. Ez az ő élete, ez az ő halála. Minthogy az átalakulás 
egészen szabályos menetű, a fizikusok azt is megállapít
hatták, hogy mennyi idő alatt alakul át a rádióaktiv 
elem. Kiszámították, hogy bizonyos idő alatt mennyi 
heliummennyiség távozik alfasugár alakjában a rádió
aktiv anyagból és mennyi ólom válik belőle, ha már el
távozható sugarát kilövelte.

Egyes anyagoknál rengeteg időbe telik, mig az át
alakulás végbemegy. így például 1800 esztendő kell 
ahhoz, hogy bizonyos rádiummennyiség fele átalakuljon 
emanációvá és hogy az urán átalakuljon, ahhoz a szá
mítás szerint nem kevesebb, mint ötmilliárd esztendő 
szükséges.

Az ujabb fizikai kutatás ezen eredményeit használja 
fel Joly az ásvány korának a meghatározására. Van egy 
érdekes ásvány, a Ceylon szigetén található thorianit, 
mely majdnem egészen thoriumvegyületekből áll. Ez a 
kristályos ásvány mindig tartalmaz egy bizonyos meny- 
nviségii héliumot. Ez a különös tény a mai fizikai ku
tatás eredményeivel uj világot vet a Föld korának régi 
problémájára. A thoriumból keletkező hélium ugyanis 
nem tud eltávozni, olyan szilárd a kristályos szerkezet, 
hogv erősen magába zárja. A hélium az évmilliók alatt 
összegyülemlik és hosszú fogságából csak a kémikus 
laboratóriumában szabadul ki. Minthogy pedig tudjuk 
a laboratóriumi észlelésekből, hogy megadott mennyi
ségű thoriumból például egy év alatt mennyi hélium 
keletkezik a sugárzás folytán, tehát ki kell számítani, 
hogy hány éves a thorianit. A számítás szerint a tho
rianit mint kristály, legalább 200 millió éves. Hogy 
hány évet élt még a kristállyá alakulása előtt, azt a tu 
domány még nem deritheti ki.

Egy norvégiai ásvány, az úgynevezett bröggerit pedig 
uránérc. Ennek az uránércnek a társaságában mindig 
találtak ólmot. Azt is csak az uj fizikai kutatás deritette 
ki. hogy ez az ólom az urán fokozatos átalakulásából 
szülelett. Minthogy pedig ismeretes, hogy bizonyos idő 
alatt az uránból mennyi ólom válik, tehát ki lehetett 
számítani a bröggerit korát. A számítás eredménye, 
hogy a bröggerit körülbelül 1000 millió éves.

Még egy másik módon is következtetnek egyes ásvá
nyok korára. Az uránból kirepülő alfasugarak nagy erő
vel hatolnak bele a környezetbe és egyes ásványokban, 
mint például a csillámban vagy a turmalinban az alfa
sugarak érte helyek körül az ásvány gyengén megszi- 
nezó'dik, színes udvarok keletkeznek. Ezek a színes ud
varok igen-igen kicsinyek, mindössze néhány századrész 
milliméter átmérőjüek; de a mai fizika pontos mérései
vel mégis meg lehetett állapítani, hogy mennyri idő kel
lett e színes gyűrűk kialakulásához. E módszer szám
adatai is nagyjában megegyeznek a hélium- és ólom
módszerek eredményeivel.

A Föld kora jóval több, mint a földi kristályképző- 
désü ásványok kora, tehát jóval több, mint egyr milliárd 
esztendő. A geológusok az említett kutatások alapján 
5 milliárd évre teszik a Föld korát. Azoknak az ásvá
nyoknak a kora, amelyek a harmadkorban találhatók, 
tehát abban a korban, amelyben m ár ember is volt a 
Földön, a héliummódszer és az ólommódszer alapján 
számítva, 3—4 millió évre tehető a legújabb kutatások 
szerint. így tehát azt kell mondania a tudománynak, 
hogv az ember körülbelül négymillió esztendeje él a 
Földön.

Ha Földanyánk 5 milliárd esztendejét egyetlen napra 
összesürilve gondoljuk, akkor az emberi lét négymillió 
esztendeje egyetlen perc volna, a történeti korszak 6000 
esztendeje kevesebb a másodperc tizezredrészénél, az 
egyes emberi élet 60—80 éve, mely örömben és bánat1 
bán olyan változatos, a szemrebbenésnél is kevesebb. És 
ez a mi mindenünk. Földanyánk legfőbb ajándéka.
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