
ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Aki maradandó értéket is szán a
munkájának, aligha vállalkeznék
arra, hogy összeírja és rendszerbe
foglalja míndazokat az ismeretkö
röket, amelyek az önálló tudomány
igényével lépnek fel napjainkban.
Túlságosan elszaporodtak ahhoz és
folyvást szaporodnak a válaszfalak
az egyes tudományágakon, főleg a
természettudományos ágakon belül.
Az olyan megjelölések, mint "fizi
kus" kémikus" vagy geológus"
már' ré'gen elvesztették ~redeti ér~
telmüket s maholnap csak a köz
napi szóhasználatban szerepelnek,
Nincs többé tudós, aki azzal di
csekedhetnék, hogy ura annak az
egész területnek, amelyet valami
kor örökségének tekintett volna.
Kényszerűség számára, hogy mind
szűkebbre határolt kérdéscsopor
tokra szorítkozzék.. azzá legyen te
hát, akit "specialistának" hívunk.
Kézenfekvő azonban, hogy a tudo
mányoknak ez a belső feldarabo
lódása és a tudósoknak ez az elkü
lönülő törekvése a nagy előnyök

mellett súlyos hátrányokkal is jár,
mert egyidejűen fokozódnak a szín
tézisnek. vagyis a különböző ered
mények összeegyeztetésének és
"egybenézésének" nehézségei. S
nyilván ez a magyarázata annak,
hogy újabban oly nagy számban
támadnak az úgynevezett "határ
tudományok", amelyeknek kifeje
zetten az a céljuk, hogy két vagy
több tudományág között megte
remtsék az annyira szükséges kap
csolatot.

Ilyen határtudomány a fizikai
kémia is, amelyet általában a leg
fejlettebbnek tartanak valamennyí
között, De éppen mivel a legfejlet
tebb, már ez is osztódásnak indult.
Valóságzal "határtudomány-esa
lád" kialakulásának vagyunk ta
núí, Egyre nagyobb önállóaágra tesz
szert a magfizika, amelyről nem ok
nélkül állítják, hogy alapja lesz a
fizikának és a kémiának, esetleg
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még a biológiának is. Serdült tagok
már az asztrofizika, a geofizika és
a biokémia, amelyek - mint elne
vezésük is mutatja .:- a csillagá
szat és a fizika, a geológia és a
fizika, illetve a biológia és a ké
mia között foglalták el helyüket. S
ugyancsak iparkodik felérni hoz
zájuk a legifjabb sarjadék, a geo
kémia is, amelynek már hazánkban
is jeles művelői vannak.

Érdekes és figyelemreméltó tudo
mányez a geokémia, amely a geo
lógia és a kémia összekötő mesgyé
jét tapossa. Feladatának azt tekin
ti,hogy kutassa: milyen mennyi
ségben fordulnak elő s míként 08Z-·
lanak szét a vegyi elemek a Föld
kérgében és amennyire megállapít
ható, annak belsejében, továbbá
hogy helyenként milyen fokban és
módon .vegyülnek egymással, mi
ként vándorolnak és vándorlásuk
ban milyen törvényeknek engedel
meskednek. Az eltérés tehát a geo
kémia, másfelől a geológiai kémia,
az ásványtan és a kőzettan között
kevésbbé a vizsgálódások anyagá
ban, mint inkább a szempontjai
ban mutatkozik. A geológust, aki
az eruptív kőzetek, az üledékes ta
lajok, az ásványok vagy krístályok
vegyi összetételét magyarázza, el
sősorban azok keletkezése, fejlődé

se és a geológiai folyamatokban
való szerepe érdekli. A geokémikus
viszont a fizikai-kémiai problémák
oldaláról közeledik ugyanezekhez a
jelenségekhez s mindenekelőtt arra
keres feleletet, hogy miként élnek
és viselkednek a vegyi elemek a
természeti feltételek között.

W. Tarr irja tanulmányában,
amelyet "A legutóbbi tudományos
feltevések a Föld és az élet erede
téről és jövőjéről" címmel a Criti
que adott közre, hogy a "geokémia"
kifejezést ScMnbein svájci vegyész
használta először, még 1838-ban, az
a Schőnbein, akinek az ózon felfe
dezését köszönhetjük. O utalt első-



nek arra, hogy az eruptív kőzetek

összetételét kell figyelembe venni,
ha a geológtai képződmények ko
rát próbáljuk megállapítani. Ez a
tanácsa tisztán intuitiv felis
merésen nyugodott, mert hiszen
csak legújabban sikerült helytálló
ságát tudományosan is igazolni, és
pedig a rádióaktív elemek bomlása
alapján, amely folyamatból ki tud
juk számítani a különböző geológiai
képződményeknek, beleértve boly
gónknak, a földgömbnek korát is.
Maguknak az elszigetelt geokémi
ai kérdéseknek tanulmányozása
azonban csak a mult század máso
dik felében indult meg Bischof,
Roth és Brauns kutatásaival.

Az első összefoglaló mű "A geo
kémia adatai" címmel 1908-ban je
lent meg az amerikai Frank W.
Clark tollából. Ez a rnű, amely az
óta "klasszikussá" vált, tartalmazza
mindazokat az adatokat, amelyeket
a földkéregben levő vegyi elemek
megoszlásáról addig összegyűjtöt

tek. Nemsokkal később egy másik
amerikai tudós, Henry S. Washing
ton, hasonló természetű rnunkával
lépett a nyilvánosság elé. Mind a
ketten azonban csupán a tények
egyszerű'felsorolását nyujtották. A
természettudomány önálló ágaként
a geokémia csak a mi századunk
húszas éveiben kezdi bontogatní
szárnYát, és pedig orosz tudósok,
'különösen V. r. Vernadsky (1863
1945) és A. E. Fersman (1883-1945)
tevékenysége nyomán. Vernádsky
1924-OOn tette közzé francia nyel
ven "A geokémia" címmel azokat
az előadásait, amelyeket a párisi
egyetemen tartott. Az ásványok ke
letkezésére vonatkozó kutatásainak
eredményeiről számolt be. Ugyan
alak francia nyelven jelent meg
1929-ben egy további könyve,
amelynek "A bioszféra" a címe. Et
től kezdve Vernadsky egész hátra
lévő életét annak a problémának
szentelte, hogy miként oszlanak
:szét a vegyi elemek a Föld felüle
téntalálható mikroorganizmusok-

ban, növényekben és állatokban.
Vernádsky irányát követte A. P.
Vinogradov és a Swvjet Tudomá
nyos Akadémia mellett 1919-OOn
szervezett "biogeokémiai Iaborató
ríum' szaktudós-csoportja.

Az utóbbi szóösszetétel: "biogeo
kémiai", már olyan törekvést jelöl,
amely három tudomány: a bíológía,
a geológia és a kémia között keresi
az összefüggéseket. S mínt Tarr ki
emeli, voltaképen ennek a hármas
határtudománynak megteremtőjét

kell látnunk Vernadskyban. Igaz
ságtalanok lennénk azonban - fűzi

hozzá Tarr -, ha megfeledkeznénk
Lamarck úttöréseíről, aki először

beszélt az élő anyag szerepéről a
Föld alakulásában, vagy ha némán
siklanánk el E. Suess osztrák geo
lógus (1831-1914) fölött, aki elő

ször használta a "bioszféra" meg
jelölést s már erőteljesen hangoz
tatta az élőszervezeteknek mint
geológiai tényezőknek fontosságát.

Fersman, aki 1912 után kifejezet
ten geokémiát is előadott a mosz
kva! egyetemen, főleg a litoszféra,
vagyis a földkéreg vegyi ősszetéte

lét tanulmányozta s eredménye
it egész sereg könyvben bocsátotta
nyilvánosság elé. Legnevezetesebb
köztük az "Oroszország geokémíá
ja" (Petrográd, 1922) s főleg a "Geo
kémia" (Leningrád, 1933-1939),
amelyet Tarr "magisztrálisnak"
mond. Fersman alapította 1931-ben
Ml)szikvában a Geokémiai Intéze
tet, amelynek keretében olyan kivá
ló tanítványokat nevelt, mint Z1'i
gianzev, Cserbina ésSzaikov.

A Szovjetunió mellett a skandi
náv országokban is jeles művelői

támadtak az új tudománynak: W.
M. Goldschmidt, J. H. L. Vogt, W.
C. Bf'oggef' és G. Hevesy. Elisme:rés-<
sel említi meg Tarr a nagy svájci
geológust, Nigglit is, aki igen érté
kes hozzájárulássa! vitte előbbre a
fiatal tudományt.
. Nem vitás azonban - jelenti ki
Tarr -, hogy ezen a területen a
nyugati tudományosság meglehető-
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sen mögötte haladt a szovjet tudo
mányosságnak. Clark műve óta egé
szen a legutóbbi időkig nem mu
tathatott fel egyetlen összefoglaló
geokémiai kiadványt sem. Ezen a
fogyatékosságon csak. a Chícagóban
közzétett közel ezer oldalas "Geo
kémia" segített most. Kalervo Ran
karna és Thura Sahama finn tudó
sok, l! helsinki egyetem professzo
rai irták, akik h06SZÚ időn át Ame
rikában dolgoztak. Tarr szerint
annyira kiváló ez a munka, hogy
minden bizonnyal el fogja nyerni
8 "klasszikus" jel~eget.

Könyviliket a szerzők egy három
fejezetből álló bevezetés után há
rom részre bontották. Az első rész
ben, amely az általános geokémi
áról szól, előbb a meteoritok össze
tételét, majd a Föld vegyi elemeit
és azok mennyíségét, továbbá elosz
lásukat a négy geoszférában, azaz
a litoszférában,a hidroszférában,
az atmoszférában és a biosz
férában, végül e szférák szer
kezetét és általános összetételét
vizsgálják. A szerzők fől~ a lítosz
férára, különösen a "magmák" 
il Föld mélyében levő, gázokban
gazdag, izzón fólyós állapotú kőze

tek - kikristályosodási folyamatá
ra, valamint az eruptiv kőzetek és
az üledékes kőzetek elkülönülésére
fordítják figyelmüket. Az utolsó két
fejezetben a "kozmokémia", vagyis
a "világegyetem kémiájának" alap
vetését nyujtják és a Föld geoké
miai fej lődését rajzolják meg.

A második rész az egyes elemek
geokémiájával foglalkozik, azok sze.
repével a jelzett folyamatokban, az
eróziós ciklusokban és a kőzetek

átalakulásában. F:rdekes adatokat
közölnek a szerzők a rádióaktívele
mekről, úgyszintén a mesteraéges,
úgynevezett "transz-urán" elemek
ről, amilyen a neptunium, plutó
nium, americium és curium. Ha
hihetünk Seaborgnak. - jegyzi meg
Tarr -, ezek a mesterséges ele
mek, amelyeket mi magunk állítet
tUlnk elő, voltaképen mind megvan-
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nak a Föld kérgében, de olyan pa
rányi mennyiségben, hogy a jelen
legi eljárásokikal nem juthatunk
hozzájuk. Goldschmidtnak azt az
állítását egyébként, hogy a berylli
umot tartalmazó uránéreekben plu
tónium is található, azóta már kí
sérletek is Igazolták.

Gondolom, fölösleges itt hossza-
sabban foglalkoznunk annak a sze
repnek fontosságával, amely az
uráníumra hárul napjainkban, az
"atomkor" hajnalán. Mindenesetre
ez magyarázza meg legjobban azt
a kíváltságos helyet, amelyet a geo
kémikusok vívtak ki maguknak a
szovjet és az amerikai tudomá
nyosságban. Jelentösen módosult
persze a geokémia általános iránya
is. Ma már a vegyi elemek történe
tét és szétoszlását is főleg atom
szerkezetük szempontjából tanul
mányozzák, és pedig a magfizika
módszereivel. Ez annál indokoltabb
- fejti ki Tarr -, mert a geoké
miai reakciók nem ugyanazok
ugyanannak az elemnek különbözö
ízotöpiaínál, hanem aszerint vál
toznak, hogy az utóbbiak mennyí
re szilárdak. Az érem másik olda
la azután, hogy éppen a geokémi
ai megfigyelések teszik lehetövé az
atomfízíkának, hogy igazolja az
atommagok és az izotópok szilárd
ságára vonatkozó elméleti számí
tásaít, A két tudományág között
tehát a legszorosabb kapcsolat lé-
tesült.

A finn tudósok nem érték be az
zal, hogy csupán összegyűjtsék és
kritikailag egybefoglalják a felku
tatható adatokat. Könyvük har
madik részében - mint TarI' mond
ja - példás pártatlamággal ismer
tetik és világítják: meg az eddig
felmerült összes geokémiai elmé
leteket is. A kiadvány így jó időre

nélkülözhetetlen munkaeszköz ma
rad nemcsak a geolögusok; de a
vegyészek, fizikusok és biológusok
számára is. A:zzá teszi a kereken 30
oldalnyi bibliográfia is, amely 1952
ig felöleli a geokémiai irodalom-



nak valamennyi értékesebb tenné
két.

•
A geokémia alapvető és legne

hezebben megoldható problémája
ugyanaz a probléma, amely a leg
szélesebb körű érdeklődést keltheti .
- irja a továbbiakban Tarr. A sa
ját bolygónk geokémiai fejlödése
ez. Nyilvánvaló, hogy ennek a fej
lődésnek első szakaszaihoz csak
akkor közelfthetünk, ha behato
lunk a "kozmokémia" területére is.
Ez is új tudományág, amely most
ra~ja le határain az első cövekeket.
Végeredményben psrsze ahogyan a
geológíát is az asztronómia olyan
részének tekinthetjük, amely egyet
len égitestet, a Földet tanulmá
nyozza, ugyanúgy a geokémia is
csupán egy része a kozmokérníá
nak, az egész világmindenség ké
miájának. A geokémiai folyamato
kai sem érthetjük meg másként
csak ha szem előtt tartjuk azokat
a folyamatokat, amelyek a nap
rendszer többi köreiben s a nap
rendszeren túl az egész mínden
ségben játszódnak le. Másfelől vi
szont a geokémiai jelenségekből is
következtethetünk a többi bolygók
összes vegyi jelenségeire.

A "kozmokémia" kifejezést an
nak a tudományágnak jelölésére
amely a kozmikus feltételek között
tanulmányozza az anyag szerkeze
tét és fejlödését, Wildt ajánlotta
1940....ben, a földi anyag és a koz
mikus anyag azonosságának esz
méjét azonban már Leonardo da
Vinci és Nikolaus Cusanus bíboros
felvetette, később pedig Boyle,
Huygens és Newton fogalmazta
meg. A földgömb belső szerkeze
tére vonatkozóan ez az eszme szol
gált később kííndulásul nem egy
érdekes feltevéshez. Boisse francia
geológus 1850~ben rámutatott egy
felől a Föld, másfelől a meteoritok
szerkezetének és összetételének ha
sonlóságára. A mí korunkban
Brown és Patterson hozott fel eb
ben az irányban érveket. Egy so-

kat emlegetett harmadik tudós,
Paneth szerínt a meteoritok túlnyo
mó réazükben nem egyebek, mírrt
egy bolygó törmelékei. Ez a boly
gó - úgymond -, amely feltűnő

en hasonlított a miénkhez, valami
kor a naprendszerbe tartozott és
"belső megrázkódtatás" nyomán
tört darabokra. Mint azonban Tarr
figyelmemet, kockázatos lenne túl
messze mennünk az ilyen termé
szetű analógiákban. A megfigyelé
sek ugyanis arra vallanak, hogy
csak a meteorit-falkák tartoznak
bele kétségtelenül a naprendszer
be, rníg a szörványos meteorítok
nak közel a fele a csillagközi tér
ből származik, ahol okkal tételez
hetünk fel a naprendszerétől vala
melyest eltérő viszonyokat. Paneth
elméletét annál is inkább egyszeru
feltevésnek kell tekintenünk mert
bizonyosan tudjuk, hogy a' nap
rendszer különböző bolygóinak
szerkezete és összetétele közel sem
azonos. Végül pedig azt sem feled
hetjük, hogy a planetáris mag meg
lehetősen szilárd s így nehéz lenne
olyan okokat találni, amelyek a fel
tételezett bolygó belső robbanását
előidézhették volna.

A modern tudomány azonban 
állapítja meg Tarr - mégis hajlott
arra, hogyameteoritok szerkeze
téhez hasonlót tulajdonítson a Föld
nek: egy fém-mag, főleg vas és
nikkel, amelyet szilikátok, kova
savas sók vesznek körül. S való
ban, a geofizikai észlelések - 8
sűrűség változása a mélység ará
nyában, a földrengési hullámok
iránytartásának foka és terjedési
sebessége - ennek a nézetnek ja
vára szölnak, mert arr61 tanúskOd
nak, hogy a földgömb kÜ'1önoozó
mélységeiben "folytonosságot meg
szakító felületek" húzódnak. ame
lyek eléggé különböző tulajdonsá
gokkal biró koncentrikus Z6nákm;
határolnak el.

Ezeknek a megfontolásoknak
alapján keletkezett az az elmélet,
amely szerínt bolyg6nkat három

541



koncentrikus réteg alkotja: egy ki)
zépső mag, amelynek 3500 kilomé
ter a vastagsága, kívül a tulajdon
képeni litoszféra vagy kéreg, amely
120 kilométer vastag és szilikátok
ból áll, a kettő. között pedig az
úgynevezett "köpeny", amelynek
vastagságát 3000 kilométerre be
csülik. Tetszetős ez az elmélet 
jelenti ki Tarr -, legújabban az
onban bizonyos nehézségek merül
tek fel ellene. Tudjuk ugyanis,
hogy az általánosan elfogadott né
zet szerínt a Napnak és összes
bolygóinak, beleértve a Földet is,
miután ugyanabból az óriási gáz
ködből eredtek, szorosan hasonló
vegyi összetétellel kellene bírntok.
Már most ha a mínőségi összeté
tel tekintetében alá is támasztja
ezt a színképelernzés, más a hely
zet az összetevők mennyíségí ví
szonyainál, Igy a Föld gazdagabb
vasban, mint a Nap, de szegényebb
magnéziumban és oxigénben. Még
nagyobb különbség, hogy amíg a
Nap tömegének hozzávetőleg 55
'fo-át hidrogén, 11%-át hélium al
kotja, addíg a Föld tömegében lé
nyegesen kevesebb a hidrogén s
rendkívül ritka a hélium. Ez a
tény késztette 1941-ben Kuhnt és
Rittmant arra, hogy új elméletet
[avasoljanak, Feltevésük szerínt a
Föld központi magja nem vasból
és nikkelből való; hanem ugyan
olyan összetételű, rnínt a Nap, 30
'/0· hidrogénnaI. Ez a központi mag
bolygónk sugarának kétharmadáig
terjedne, ott azután vasból és más
nehéz elemekből való burok övez
né, míg a külső kéreg csupán köny
nyű elemeket tartalmazna.

Ennek az elméletnek szerzőihan
goztatják, hogy figyelemmel azok
ra a fizikai-kémiai reakctókra,
amelyek a Föld belsejében játszód
nak le, végtelenűl nehéz lenne
megmagyarázni egy olyan határo
zott szétkülönülést fém-magra és
szílikát-burokra, amilyet az összes
eddigi elméletek állítottak. Ami a
"folytonosságot megszakító" felüle-
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teket illeti, ezeket szerintÜ'k nem
olyan változásokra 'kell visszave
zetni, amelyek a különböző réte
gek vegyi összetételében, hanem.
olyanokra. amelyek e rétegek fizí-·
kai tulajdonságaiban történtek.

A Kuhn-Rittman elméletet bizo
nyos mértékben megerősíti az a
merész feltevés, amelyet a bolygók
keletkezéséről a fiatal angol csil
lagász, Fred Hoyle ajánl elfogadás
ra. Az ő hipotézise, amelyet "A
mindenség természete" címmel Ox
fordban megjelent könyvében fejt
ki, arra a rendkívül mozgalrnas út
kereszteződésre visz, ahol az aszt
rofizika,a geokémia és az atomfi
zika találkozik egymással.

Emlékezetes, hogy a világmin
denség :kialakulására vonatkozó tu
dományos elméleteket - az úgy
nevezett kozmogóníaí elméleteket
..." két főcsoportra oszthatjUlk. Az
első szerínt a Nap és a bolygók gá
zoknak vagy csillagpornak halma
zából születtek, amely forgásban
levő ködöt alkotott. Ilyen termé
szetűek Kant, Laplace, Chamber
Un, s legújabban Weizsiicker és G.
H. Urey elméletei. A második cso
port szerint a naprendszer a Nap
hirtelen megrázkódtatásából eredt,
amikor egy idegen égitest haladt
el mellette. A legutóbbi ilyen elmé
letét"J'ames J eans állitotta fel. Sze
rinte a Napot egy nagy csillag sú
rolta, amelynek vonzása annyira
eres volt, hogy napanyag csapódott
ki. Ideíglenesen híd is képződött

ebből az anyagból a két csillag kö
zött, A "rovid találkozás" után a
híd darabokra szakadt s ezekből a
darabokból alakult a kilenc nagy
bolygó is. Ezzel a szép elmélettel
szemben azonban - irja Tarr 
leküzdhetetlen ellenvetést hozott
fel 1939~ben Lyman Spitzer, ami.
kor kimutatta, hogy a napanyag
nak ezek a kitépődései nem lehet
tek volna tartósak és robbanva
szóródtak volna bele az ürbe, .mí
helyt kikerültek a Nap vonzási kö
réból.



Hoyle elméletét e csoportok egyi
kébe sem sorozhatjuk. Hoyle felté
telezi, hogy mintegy négy milliárd
évvel ezelőtt - ennyire teszik a
legöregebb csillagok korát a mo
dern elméletek - a mi Napunk
naJk is volt "társa", amellyel együtt
kettős csillagot alkotott. Az ilyen
féle rendszerek nagyon gyakoriak
a mindenségben, mert az eddigi
megfigyelések szerínt minden har
madik csillag kétszeres vagy több
szörös csillag. Hoyle azt hiszi, hogy
adott pillanatban ennek a Nap
társnak szét kellett robbannia, ami
kor "szupernóva" lett belőle. Eb
ből a robbanásból származtak a
naprendszer bolygói. Miért kellett
volna azonban a társnak azétrob
bannia, amikor a Nap máig is ren
des módon létezik ? Azért - feleli
Hoyle -, mert tömege jóval fölül
muita a Napét, mínt ahogy ez sű

rűn előfordul a kettős csillagok
rendszerében. Ebben a hatalmas
csillagban - úgymond - a vala
mennyi csillagnál azonos kémiai
reakció, amely a hidrogénnak héli
ummá való átalakulásából áll, sok
kal gyorsabb ütemben ment végbe,
mint a Napban. Amíg tehát az
utóbbi még ma is mérhetetlen hid
rogén-tartalékkal rendelkezik, tár
sa aránylag korlátolt idő alatt be
fejezte átalakulását, miután kime
rítette összes energíaforrásalt.

Tudjuk, hogy minden csillagnál
folytonos az anyag átalakulása
energiává s hogy ez az energia a
világürbe szóródik szét, Ezt az
energiaveszteséget s az ennek meg
felelő tömegveszteséget a már em
lített reakció, a hidrogénnak héli
ummá változása kárpótolja, amely
folyamatban energía szabadul föl.
Ám amílyen mértékben csökken a
hidrogén-készlet, ugyanabban a
mértékben válik elégtelenné a kár
pótlás is, ami a csillag gyors ősz

szehúzódását s ezzel együtt a belső

hőmérséklet iszonyatos emelkedé
sét hozza magával. Meggyorsulnak
ennek nyomán a thermo-nukleáris

reakciók, amelyek az összetett és
nehéz elemeket állitják elő.

Ez lett volna Hoyle szerint a Nap
társának esete is. S nem vitás,
hogy meg is találjuk ezeket a ne
héz elemeket mind a Földben, mind
a naprendszer többi bolygóiban,
holott magában a napanyagban
csak igen gyengén szerepelnek.
Ezeknek az elemeknek képződése

- folytatja Hoyle -, amit ener
giaveszteség kísért, kellett hogy to
vább gyorsítsa a társ összehúzódá
sát. A társ igy óríáscsfllagból tör
pecsíllaggá zsugorodott, amelynek
terjedelme a Földé lehetett, de ak
kora sűrűséggel, hogy egy gyufás
dobozka, ha megtöltik a közép
pontja tájáról kiemelt anyaggal,
kereken egy míllíárd tormát nyo
mott volna! Ahogyan zsugorodott
a társ, olyan mértékben kellett nö
vekednie a forgást sebességének is.
Abban a pillanatban azután, ami
kor a sebesség elérte a gravitációs
erőt, a csillagnak szét kellett rob
bannia. Anyagának legnagyobb ré
sze izzó gázok óriási felhőjénekfor
májában a térbe lökődött. Ennek
a felhőnek csupán töredékeit köt
hette magához a Nap, amiket azon
ban lekötött, azok most forgásnak
indultak körülötte. MiJnthogy pe
dig összetett és nehéz elemek nagy
mennyíségben képződtek a robba
nás előtt a társban, nincs semmi
különös abban, hogy az újonnan
született bolygók is örököltek be
lőlÜJk.

•
Bármi legyen is Hoyle feltevé

sének a sorsa állapítja meg
Tarr -, abban a bolygók eredetére
vonatkozó összes elméletek meg
egyeznek, hogy önálló létének haj
nalán a Föld igen magas hőmérsék

letű gáztömeg volt, amely gyors le
hülésen ment keresztül. Ebben a
lehülésben az eddig általános fel
fogás szerint megkülönböztetünk
egy gázos és egy folyékony sza
kaszt. Az előbbiben született meg
a "protoatmosziéra", az utóbbiban
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a nehéz fémekból áHó központi
mag. A következő fokozat egy szi
likátokból való salak kícsapódása
volt. Ez a salak eredetileg a még
olvadásban levő központi vas- ník
kel-magon úszott. A későbbi fejlő

désben egy külső kéreg is képző

dött, amelynek kezdeti vastagságát
Escola míndössze néhányszáz mé
terre teszi. A jelenlegi litoszférát,
vagyis a Föld mai szflárd kérgét
bonyolult geokémiai folyamatok
egész sora alakította ki: a gránit
magmák hőmérsékletének ismételt
emelkedéseí, vegyi reakciók a ké
reg és az atmoszféra között, erózió,
az eruptiv kőzetek átalakulása,
vulkános jelenségek, végül az üle
dékes közetek képződése. A litosz
féra geokémiai fejlődése egyéb
ként máig sem ért véget.

Amí a Föld kezdeti atmoszférá
ját, a protoatmoszférát illeti, ezt a
hidrogén, nitrogén, széngázok, hi
gany-, kén-, klór-, bróm-, jód- és
arzén-gózök túlsulya jellemezte. A
Föld akkori magas, mintegy ..5000
fokra tehető hőmérséklete miatt
azonban az összes könnyű elemek
szédületes sebességgel párologtak
el. RusseU úgy véli, hogy a proto
atmoszféra néhány esztendő alatt
teljesen eltünt. Összetevőinek nyo
mait ma az óceánok vize őrzi. Az

• új atmoszférát azok a gázok ad
ták, amelyek a Föld megkeménye
dő kérgéből illantak el s már nem
vonhatták ki magukat a Föld von
zása alól. Mai állapotától eltérően
ez az atmoszféra kezdetben sem
leges gázokból, széngázból, vízgőz

ből és végtelenűl csekély mennyí
ségű szabad oxigénból állt. Az oxi
gén utólagos megnövekedését, ami
lehetövé tetrte az élet megjelenését,
teljességgel rendkívüli dolognak
mondják a naprendszer életében.
Goldschmidt azt hiszi, hogy a sza
bad oxigén fotokémiai reakciók
nyomán a széngázból termelődött.

A hidroszférát, vagyis a tenge
reket, tavakat és folyóvizeket, szin
tén másodlagos eredetűnek tekin-
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tik. Kialakulását annak a VÍZgőz

nek tulajdonítják, amely bolygónk
belsejéből tört elő. Számítások azt
mutatják, hogy az atmoszférának
és a hidroszférának tömege is lé
nyegesen gyarapodott a Föld szü
letése óta. S ez a folyamat máig
sem fejeződött Ibe, mert a vulká
nokból kitörő gázok' és vízgőzök

folytonosan gazdagítják az atmosz
férát és az óceánokat. Az óceánok
medencéiben így állandóan növek
szik a víz mennyísége, ugyanak
kor azonban csökken a medencék
mélysége, mert a Föld száraz felü
letét koptató és egyengető erózió
folytán egyre több hordalék kerül
beléjük. Bizonyosra veszik, hogy a
Földet, ha egészen távoli jövőben

is, egész felületén víz fogja majd
borítani.

A geokémiai fejlődés következő

szakasza a bioszféra kialakulása
volt, másként kifejezve: az élet
megjelenése a Földön. Milyen idő

ben következhetett be ez a döntő

fordulat? Hutchinson szerínt egy
beesett a szabad oxigén képződé

sével az atmoszférában és a hid
roszférában. A rádióaktív kutatási
módszereket alkalmazva, arra a
nézetre jutottak, hogy a Földnek
már két rnilliárd évvel ezelőtt szí
lárd kérge volt. Ugyanakkor Ran
karna számítása szerint a legrégibb
ismert fosszilis, a "Corycium enig
maticum", legalább 1.4 míllíárd
éves. __

Az első élő szervezetek problé
mája - talán a vírusoké - már
inkább a biológia körébe tartozik,
ahol a legkülönbözőbb nézetekkel
találkozunk, miként azonban Tarr
is hangsúlyozza, ezek a nézetek
egytől-egyig többé-kevésbé merész
feltevésekre támaszkodnak. Maguk
a geokémikusok úgy vélik, hogy az
élő szervezetek megjelenését meg
előzte egy "prebiológikus" szerves
anyag képződése, és hogy az élet
kialakulása lényegesen a napfény
műve volt. Szerintük csakis ez a
fény állíthatta elő polarizáció út-



ján azokat a disszimetrikus mole
kulákat, amelyek minden élő anyag
alkotó elemei. Hivatkoznak arra,
hogy az ibolyántúli sugarakat,
amelyek a napfény aktiv részét te
szik, jelen feltételeink között fel
tartóztatja az atmoszféra, arnnak
idején azonban ezek a sugarak
akadálytalanul áthatolhattak a kez
deti átlátszó atmoszférán és sok
szeros szintéziseket idézhettek elő.

Baudisc!J, még 1939-ben azzal a né
zetével lépett elő, hogy a széngáz
ból és a vízgőzből keletkezett köz
vetlen vegyülés útján a hangya
savas aldehid. A. DauviHier és E.
Desguin "Az élet kialakulása"
címmel kiadott közös munkáíában
most az fejtegeti, hogy az aldehid
eukrokká polímerízálódott s ezek
ből lettek ammóniák felvételével a
különbözö amínósavak, amelyek
alapvető elemei a protoplazmát al
kotó proteineknek.

Mindez· természetesen feltevés,
ami nélkül nem lehet meg a tu
dós, ha előbbre kívánja vinni az
emberi megismerést. Tény csupán
annyi, hogy a szerves anyag, rní
óta csak előállott, elsőrendű geo
kémiai tényező. Hatással van az at
moszféra összetételére - szabad
oxigén termelésével - s módosít
j a a litoszféra összetételét és szer
kezetét. amikor hatalmas üledékes
kőzeteket - amilyenek a 'mészhe
gyek -, korállszirteket és fosszilis
tüzelőanyagokat - szén, kőolaj 
képez. Azok a reakciók, amelyek
általában folynak egyfelől a biosz
féra, másfelől a három geoszféra
között, mélyreható változásokat
idéznek elő a Föld geokémiai fejlő

désében. Végezetül az ember, boly
gónknak ez az új jövevénye is ha
talmas geokémiai tényezőnek bizo
nyult a maga lázas tevékenyságé
vel. A. Pavlov orosz geológus okkal
javasolta az "antroposzféra" kife
iezést annak a szférának megjelö
lésére. amelyben minduntalan meg
mutatkozik a "homo faber" hatása
11 természetre.

,,A mi geológiai korunkban - ir
ta már Vemadsky -, amelyet
,psziohozoikus' korszaknak vagy az
ész korszakának nevezhetünk, egy
főbenjáró fontosságú új geokémiai
tény nyilatkozik meg. Az utolsó
évezredek során az emberiség geo
kémiai tevékenysége rendkívül
mélyreható és sokoldalú lett ... Az
ember az összes fémek geokémiai
történetét megváltoztatja; új össze
tételeket eszel ki s óriási mennyi
ségben állítja elő őket, mennyiség
tekintetében is versenyezve a ter
mészetes reakciók révén keletke
zett ásványi tömegekkel. A Föld
arculata hallaslan módosulásokoa
megy keresztül. Geokémiai szem
pontból mindezek a termékek: a
szabad fémek, mint a vas, réz, ón
vagy cink tömegei, a mész oltásá
ból vagy a szén égetéséből nyert
szénsav tömegei, a vegyi és fém
kezelési folyamatok alatt képző

dött kénanhidrid vagy kénhidrogén
mérhetetlen mennyíségeí, más tech
nikai termékek egyre nazvobb
mennyíségeí - mindezek az ásvá- .
nyokkal azonos rendbe tartoznak.
Megváltoztatják a geokémiai cik
lusok örök menetét. Hol fOl:( meg
állni ez a f'Ylyamat és benső kap
csolata a földkéreg egész kpmk'\i
mechanizmusával ? Olyan f1'i]"'o&
si állapot ez, amelynek végső Hha
tását még sűrű fátyol fedi ... Npm
vitás, hogy az emberrel út (1p{)l(>

giai erő jelent meg a Föld svInén."

Igazat megvallva- emr-lí ld
Tarr -, ez az "új lteo1n f' iHi 1'''Ó''
eddigelé főleg a rombolásbar- nyL
latkozott meg. Működésének ,p""<1
ményeit elsősorban bolvzónk :>s"~

nyi készleteinek fokozatos N'01,.lée
nése jelzi. Tudósok már ma ;f' ::'Ig
gódva számlálgatják. hoav milro:r
ra merülnek ki teli esen ahirl"""".".
bonátoknak és néhány más ,sl'"á
nyi anyagnak azok a kf.'fl71p tei.

amelyek hozzáférhetők a7. embpr
számára. Másfelől az ernber ;",."1" i
tevékenysége növeli a f'7P,,~f17

mennyíségét a légkörben, míkor is
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csak az a szerenesénk, hogy ezt a
többletet még el tudja nyelni az
óceánok víze, A legszörnyűbb ha
tással azonban az ember legrégibb
tevékenysége, a földművelés járt.
Az erdők meggondolatlan irtása,
arnire a szántóterületek szüksége
csábít, a talaj "halálához" vezet,
mert a talaj védelem nélkül ma
rad a víz és a szél támadásaival
szemben, s ugyanakkor a levegő

fokozatos kiszáradását hozza ma
gával. Oriási tájak, amelyek az
előtt termékenyek voltak, aprán
ként sivataggá vagy félig sivatag
gá váltak. Ha mégsem esünk két
ségbe míatta ~ jegyzi meg Tarr -,
egyedül azért nem, mert e pilla
natban még elháríthatjuk a végső

katasztrófát, ha tervszerűen hozzá
látunk az ujraerdősítéshez és a
mesterséges öntözéshez. mint aho
gyan folynak is grandiózus mun
kálatok az Egyesült Allamokban
és a Szovjetunióban. Emellett kor
látlan kilátásokat nyit az atomerő
hasznosítása is, ami majd termé
szetesen további változásokat fog
beiktatni a geokémiai ciklusokba.

•
Magától értetődik, hogy azok a

tudósok, akik a Föld multját és je
Ienét tanulmányozzák, sűrűn felve
tik a jövő kérdését is. Minthogy a
Föld születése ilyen vagy olyan for
mában a Naphoz kapcsolódik, álta
lános nézet, hogy a Naptól kapja
majd bolygónk a "kegyelemdöfést"
is. Nemrégen még a csillagászok
úgy gondolták, hogy a Nap foko
zatosan ki fog hülni s ennek nyo
mán a hideg és az örökös éjszaka
vet véget nálunk minden életnek.
Az atomfizika azonban arra kész
tet, hogy szakítsunk ezzel az egy
szerűsítő szemlélettel. Mert akár
milyen ellentmondásnak tűnjék

fel, a hidrogénnak héliummá való
átalakulása, ez az alapreakcíó,
amely a Napban és az összes többi
csillagokban végbe megy, a hőmér

séklet óriási emelkedésével jár. G.
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Gamov orosz fizikus "A Nap szü-:
letése és halála" címmel írott rnű

vében oda következtet, hogy abban
a pillanatban, amikor a Nap kime
rítette minden hídrogéntartalékát,
hőmérséklete a mainak százszorosa
lesz. Akkor pedig a Föld vizei víz
gőzzé válnak s összefolynak az at
moszféra alsóbb rétegeível. Az em
lített pontra érve a-Nap ugyanúgy.
mint a hasonló korú többi csilla
gok, rohamos zsugorodásnak indul
s végül "fehér törpe" lesz belőle.

amely nem nagyobb, mint a Föld.
de rettentő sűrűségű. A Földről

nézve nagyon gyenge csíllagnak
fog látszani, amely képtelen akár
meleget akár fényt sugározni. A
Föld felületén a hőmérséklet mi
nusz 200 fokra sűllyed és .megáll
mínden kémiai reakció.

Hoyle annyiban derűlátóbb, mint
orosz kartársa. hogy kétségbe von
ja azoknak a fizikai-kémiai felté
teleknek kivételes voltát, amelyek
kedveznek a Földön az életnek.
Szerinte az atomfizikai megismeré
sek Fontenelle mellett szólnak, akf
a lakott világok sokaságát vallja.
Ami azonban a Föld várható sor
sát illeti, abban Hoyle is egyetért
Gamovval.

Föntebb már szó esett arról, hogy
Hoyle a bolygók keletkezését egy
szu:pernova képződésével magya
rázza. Már rnost Baade és Zwicky
amerikai csillagászok, úgy számít
ják, hogy csupán a Tejút galaxt
ájában átlag minden 500 évben
megjelenik egy szupernova. Ha ez
így van - irja Hoyle -, akkor a
mi galaxíánk létének 4 milliárd
éve alatt kereken 10 millió bolygó
rendszernek kellett alakulnia. Igy
tehát, ha elvégezzük Laz ÖS8Zes
megokolható csökkenté'Seket", ak
kor is feltételezhetjük, hogv esrye
dm a Tejútban legalább 100.000 a
míénkhez hasonló bolygö kering. A
míndenség azonban a Tejúton kí
vül még kereken 100 millió más
galaxíát foglal magában, amelyek



mindegyike több milliárd csillag
ból áll... Persze még így is nyit
va marad a kérdés, hogy a Földé-
hez hasonló feltételek mellett is
szükségszerűen ugyanolyan életre
kell-e következtetnünk, mint ami
lyen a míénk. E tekintetben na
gyon is eltérően vélekednek a szak
emberek.

Nincs-e mindebben sok tudomá
nyos ábránd is? - veti fel a kér
dést maga Hoyle. Válasza: lehetsé-
ges, hogy van. "Am bizonyos - fű
zi hozzá -, hogy nincs az az írói
lángelme, akinek elképzeléseit
százszorosan fölül ne multák volna
azok az egyszerű tények, amelye-

A KIS ÚT

ket a csillagászat tudománya már
eddig is elébünk tárt."

Meg vagyok győződve, hogy ol
vasóink figyelmét is lekötötte Tarr
mesteri tanulmánya, amely egy ér
dekes határtudománnyal. a geoké
míával kapcsolatban festett képet
arról, hogy míként igyekeznek be
hatolni a mai tudósok a 'maguk
erejéből és a maguk sajátos mód
szereivel a mindenség titkaiba. Tel
jesen észszerű és elengedhetetlen
törekvés ez. Azokra a végső dolgok
ra, amelyek a keresztény hívőt leg
elsősorban foglalkoztatják, úgyis
csak a teológia adhat kíelégítő fe
leletet.

... Valami megszakadt a lelkemben, hogy az Istenben való hitem
rendült-e meg, vagy egyszerlLen közömbössé lettem: nem tudom... Egy
társasággal készültünk ,hazautazni lelkigyakorlatról, amelyen én nem
gy6ntam - útközben hirtelen történt velem valami: otthogytam minden
kit, visszamentem és minden előkészület nélkül meggyóntam ... Elvégez
tem a hitoktatónői tanfolyamot, megtanultam jobban imádkozni, a lelki
könyveket szeretni. Nyolc év óta szent akarok lenni, de nem sikerül.
Persze én csak egy egyszerű gyári lány vagyok, hogy is mertem ilyen
nagy dologra vállalkozni ..• Most pedig úgy vagyok, hogy mindezek a
dolgok végtelenül távol vannak tőlem. Szinház, mozi, rádió mind fonto
sabb nekem... Csak azt az imát mondom el, ami okvetlenül sziikséqes,
Valami megszakadt a lelkemben. A nagypénteki szertartások alatt tör
tént: hirtelen azt éreztem, mindez csak komédia, aztán sírtam, sírtam és'

azt 'gondoltam, hogy is lehetséges, hogy annyi ember ilyen önámításban
él . . , Mi lesz velem? Nem tudok így élni! Hogyan lehetne hűnek ma
radnom az Ur Jézushoz? - Bocsássanak meg ezért a zavaros levélért ..•

Oszinte együttérzéssel olvastuk el Ez a finomabban húroltság, lelki
levelét, amely egyáltalán nem za- érzékenység magában sem nem jó,
város, hanem mozaikokban mutat- sem nem rossz, csak tény, amely
ja be azt a lelki folyamatot, amely lyel számolni kell.
most megy végbe a lelkében, és Az ilyen érzékenyebb lélek kész
amelyre a választ utolsó kérdésé-- séges meghallani a belső sugalla
ben meg is sejteti: amelyben a sze- tokat, indításokat. Ezek lehetnek
retetnek hűséggé kell átalakulnia. jók, - akkor kegyelmeknek nevez-

Szemmel látható, hogy Ön fino- zük őket - és lehetnek rosszak, 
mabb, érzékenyebb lélek az átlag- akkor kísértés a nevük. Mármost
nál. (Az, hogy mi a foglalkozása, akár a pszíchología szótárából ve
vagy mennyí a tanultsága, egyálta- szem a szavakat, akár az aszkétíka,
lán nem játszik szerepet, A szen- vagy a mísztíka szótárából, a mon
tek között vannak királyok és pász- danivaló ugyanaz: az ilyen érzéke
torok, vannak "angyali doktor" tu- nyebb lélek hajlandöbb a hirtelen
dósokés tanulatlan cselédlányok.) írányváltoztatásra, mint a vasko-
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