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I. Bevezetés.

A geológia klasszikus kutatási területe a földkéreg. Feladata a 
kőzetburok anyagi összetételének, szerkezetének, mozgásának és tör
téneti fejlődésének a vizsgálata. A földkéreg azonban egyrészt csak 
vékony héj a Föld hatalmas élő testén, másrészt maga a Föld is 
csak szerény tagja a naprendszerünknek és ezzel együtt a Tej útnak, 
mint asztronómiai világrendszerének és azon is túl a csillagok be
láthatatlan világának.

Ezért úgy a mélyebb okok, mint a magasabb összefüggések kere
sésénél elkerülhetetlen, hogy a geológus kutató pillantását olykor 
a Föld belseje, máskor a világmindenség, a kozmosz felé ne irányítsa. 
Már pedig akkor hamar fel kell ismernie, hogy ezek méretei anyag
ban és energiában egyaránt, túltengjek a földkéreghez viszonyítva. 
Olyannyira, hogy egészen természetesnek hat annak a felismerése,.



hogy a kéreg éüefcmegnyiivámilásait is csaknem kizárólagosan ezek 
a külső-belső erők uralják. Mégpedig, legtöbbször szinte szétválaszt- 
halallai] együttesben. Mindamellett a kozmikus erők hatása több
nyire a primer, az aktívabb.

Az égitestek birodalmának valósággal érzékiektti matematikai 
és dinamikai összhangja, a bolygók és holdak távolságának, nagyságá
nak, sorrendjének, pályasebeisségéniek, rotációjának, fizikájának sőt 
kémiájának egyszerű törvényei láttán, a bolygók belső szerkezetében 
és mozgásában megnyilvánuló nagy törvényszerűségek sem lephet
nek meg.

Rendszerünkben mindenütt az egyensúlyra, a harmóniára való 
törekvést látjuk. Ha ezt az egyensúlyt valamely külső erő megzavarja, 
.a keletkezett; mozgást; is új egyensúly létrehozására használja fel.
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II. A tengelykörüli forgás.

A Föld gömbhéjas szerkezetét radiálisán működő erők, a sűrű
ség és a hő szabályozza. Mind a kettő a középpontban a legnagyobb 
•és kifelé csökken. Ezért a legkülső, a megdermedt kőzetburkot kivéve 

kb. 120 km-től lefelé — egymás mellett csak azonos sűrűségű anya
gok lehetségesek.

A Főid és a bolygók a radiálisán működő belső erők hatására 
a tökéletes egyensúly alakját, a gömb formáját igyekszenek felvenni. 
A külső erők azonban ezt a gömbalakot gyakran deformálják. Első
sorban a Hoki és a Nap, amelyek vonzóerejükkel ár-apály jelensé
geket hoznak létre. Ez erők hatására nemcsak az óceánok víztö
megei, hanem a könnyebben mobilizálható kőzettömegek is ki
mozdulnak heivükről.*

\
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* IV. Sohweydar szerint , például a földkéreg "ár-apály okózta radiális irányú 
kimozdulásának jelenteiéi maximális félnapos amplitúdója 32 cm volna.
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Ismeretes, hogy G. H. Darwin (7) az ár-apálynak tengely-forgást 
csökkentő, fékező hatást tulajdonított (il. 1. sz. ábrát)- ‘Eszerint » 
Hold a még meg nem szilárdult Föld elmozdítható tömegeinek egy 
részét (mi) maga felé vonzza. A tömegek kimozdulása a belső súrló
dások miatt azonban elkésve jelentkezik. Az elmozdítható tömegek 
másik része (m2) a vonzással ellenkező irányban mozdul ki, de a 
tömegek tehetetlensége miatt, még nagyobb késéssel. Ezekre a ki
mozdított (nii és m3) tömegekre a Hold ugyancsak vonzást gyakorol.
Mégpedig az m , m'képletnek megfelelő, tehát a tömegek szorzatá- 

' 1
val egyenes, a négyzetes távolságokkal pedig fordítva arányos von
zást. Vagyis a hozzá közelebb fekvő mt tömegeit lényegesebben erő
sebben vonzza, mint a tőle távolabb fekvő m* tömeget, aminek ered
ménye a szögsebesség, a Föld rotációjának csökkenése. Ez ezidő- 
.szerint az uralkodó nézet.

A helyzet azonban Lalán nem egészen ilyen egyszerű és mint 
látni fogjuk, fordítva is értelmezhető. Nevezetesen úgy, hogy az ár
apály nem fékezőleg, hanem ellenkezően, serkentőleg hat a rotációra.

A csillagászat eddig nem adott a világtestek rotációjára egy
séges, általánosan elfogadott magyarázatot. Egyesek az ősköd kez
deti kavargásából próbálják származtatni, nem egészen világos és 
megnyugtató módon, mások az égitestek ütközéséből, stb.

Sokkal érthetőbb Gáspár Kornél (10) magyarázata. Szerinte 
az égitestek között nemcsak vonzás, hanem kölcsönös taszítás is 
szerepel. E két, radiális irányban egymással szemben ható erő 
tartja a világtesteket súlytalan lebegő állapotban és pályájukon. 
A vonzás a tömeg, a taszítás a sugárzó-energia (izzás) függvénye.

Igaz, a taszítás szerepét eddig általában tagadták. Meg kell 
.azonban jegyezni, újabban nemcsak azt állapították meg, hogy a 
fény korpuszkulárisán terjed és hogy még a legszubtilisabb ener
giáknak, pl. a y-sugaraknak is van hő- (munka-) hatásuk, hanem 
meg is mérték azokat. A kozmikus sugárzásról pl. .megállapították, 
hogy az másodpercenként és négyzetcentiméterenként 0,0035 erg 
( le rg ^  1-02.10-8 mkg) munkának, illetve effektusnak megfelelő erővel 
éri atmoszféránk felső határát (2). Ilyen nagy és talán még egyéb

m  . c 2
sugárzó energiáknak pedig bizonyára van az -- kinetikai energia-
képletnek megfelelő dinamikai hatása a súlytalanul lebegő boly
gókra.

Kozmikus taszítás létezése esetében azonban az ár-apály jelen
ségekkel kapcsolatban mondottak módosulni fognak.

Képzeljük el a fenti ábrában iá Hold helyébe a sugárzó ener
giával bíró Napot (természetesen ia megfelelő távolságra és iiagy- 
ságban) és vegyük figyelembe azt is, hogy :a vonzásokozta tömeg- 
elmozdulások folytán a Földbolygó középpontja már nem fog a  súly
pontjával egybeesni, mert eltávolodott tőle. A Nap vonzása súly
pontjában fogja bolygónkat, a taszítás viszont egész felületét éri.

i L



Tehát forgatónyom a lék keletkezik, amely a geometriai középpontot 
a súlypont körül megforgatja. A szögsebesség nagysága egyenes- 
arányban áll a rotáló világtest felületének nagyságával és súlypont
jának, 111. geometriai középpontjának kimozdulásával. Függ továbbá 
a sugárzó-energia nagyságától, vagyis a sugárzó test hőmennyisé
gétől, a kisugárzás akadálytalanságátó 1 (külső kéreg szilárdsági foká
tól és mélységtől) és a távolságtól. À súlypont kimozdulása pedig 
•függ a vonzás nagyságától, vagyis az egymásra ható világtestek 
tömegétől, távolságuk négyzetétől és a szilárdulási foktól. Ezért nagy 
a nagysugarú és kis volumen súlyú bolygók rotációja (Jupiter, Sa
turnins) és kiesi, vagy nulla azoké, melyek megszilárdulása révén a 
súly- és középpont egymáshoz annyira közel esik, hogy a taszító erő 

' már nem képes megforgatni. A tengelyforgás megszűnte után, tie a 
teljes megszilárdulás előtt a taszító erő egy ideig még meg-megbii- 
lenii a súlypontjával központi világteste felé fordult bolygót (lásd 
a Hold fizikai librációját).

A bolygók esetében mágneses és elektromos taszításra is lehetne 
talán gondolni.

Akárhogy is magyarázzuk azonban, tény, hogy a Föld tengely- 
körüli forgást végez és ennek a körülménynek — miként látni fogjuk 
— az eddig felismertnél lényegesen nagyobb, hogy úgy mondjam, 
sorsdöntő szerepe van a Föld geológiai történetében.

ill. A pulzáció.

Legutóbbi tanulmányomban (24) levezettem, hogy a tengely- 
körüli forgás hatására miként alakul át a gömb ellipszoiddá, v a l a 

mint azt is, hogy ezen közben milyen feszültségek és deformációk 
keletkeznek magában a szilárd kéregben. Kitűnt, hogy a centrifugális 
erők következményekép egyrészt meridionális és equatoriális irány
ban húzófeszültségek, másrészt magasabb szélességi körök mentén 
csúsztató feszültségek lépnek fel, amelyek félre,ismerhetetkenü 1 egybe 
esnek a Föld nagy tektonikus irányaival: a geoszinklinálisok és 
öregének csapásirányaival és közvetlen okai a földkéregnek ostáb
lákra és geosziklninális csatornákra való szakadásának.

A következőkben azt a kérdést tesszük részletesebb vizsgálat 
tárgyává, hogy miként, milyen geomechanikai erőhatásra és folya
matra gyűretnek fel az üledókgyüjtő geoszinklinálisok orogénekké.

Miközben a tengely/körüli forgást végző gömb ellipszoiddá 
alakul át, tehetetlenségi vagy más néven inercia-nyomatéka is rneg-2változik, mégpedig megnő. Éspedig: Ig= — M .r*-ről (ahol Iga gömb

О

inercia nyomatéba, M a tömege és r a sugara) Ie — M . a2-re (ahol

Ie az .ellipszoid inercia nyomatéba, M a tömege és a a forgási 
tengelyre merőleges, tehát esetünkben az ellipszoid nagytengelyének 
félhossza.)
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Miután az alakváltozás során a tömeg nem változik és külön 
energia közlés vagy elvétel nélkül az eleven vagy más néven kineti-

( t ) “

kai energia (KE) sem, az alábbi összefüggésből KE == I — követ

kezik, hogy I nagyobbodásával w-na-k, vagyis a szögsebességnek csök- 
lennie kell. Vagy más formában, az I fenti képleteiben szereplő 
sugarakra vonatkoztatva, mivel

KEg — KEe, behelyettesítve pedig

r. Wj =  a- ill. 

r . Wj =  a . <o2

Ami azt jelenti,'hogy — a megfelelő sugár és szögsebesség szor
zata állandó lévén — a  tehetetlenségi sugár növekedése a szögsebesség 
csökkenésével jár és fordítva.

Mi következik ebből? Az, hogy egy nem teljesen merev, viszony
lagos belső anyIagelto 1 ódásra még képes és hajlamos forgási test 
esetén — mint amilyen Földünk is — túlkompenzálás következtében 
nem áll be rögtön az új egyensúlyi alak, hanem egy bizonyos pul- 
záció következik be. Ez a pulzáció abban nyilvánul meg, hogy a 
rotáló test forgási tengelye ellőibb megrövidül, a gömb ellaposodik, 
majd az ezzel járó szögsebesség-csökkenéssel a  tengely megnyúlik 
és a forgási test kigömbölyödik. Ekkor azonban tehetetlenségi nyo
ma lé к a ismét csökkenvén, szögsebessége megint nőni kezd, ami 
újra ellaposodáshoz vezet és. 'így tovább,• mindaddig, amíg az egész 
rendszer meg nem merevedik. •

Mik lesznek már most ennek a pulzációnak geológiai követ
kezményei?

Azt már láttuk, hogy' az ellaposodás feliüle(növekedéssel és így 
bizonyos irányú húzófeszültségek, tehát geoszinklinálisok keletkezé
sével jár. Könnyem belátható ez abból is, ina meggondoljuk, hogy a 
gömb az a geometriai forma, amely azonos tömegek mellett a leg
kisebb felülettel bír. Minden ettől! eltérő alakiéi vétel szükségképpen 
felületnövekedéssel', tehát húzással, míg a gömbalakra való vissza
térés felületcsökkentéissel, kéregzsugorodással, vagyis nyomással jár. 
A gömb és ellipszoid esetében a feszültségi és anyageLtotédási viszo
nyokat a csalóit 2. ábra érzékelteti. Kisebbedő szögsebességnél tehát, 
az alak kigömbölyödését átmenetileg fellépő, ellenkező irányú feszült
ségek okozzák. Vagyis pl. húzás helyett nyomás, ami a geoszinkli
náiisok helyén hegyképződéshez, orogémezishez vezet. Ez a Stille- 
fé le  időtörvény (a hegyképződési fázisok egyidejűségének és az egész

1 =  l t> — illetve 2

2
— M a2 “1 és az egyszerűsítések
5 2 elvégzésével
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ábra.
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Földre kiterjedő voltának) geom echanikai magyarázata. E nélkül 
— pl. pusztán a kontrakció alapján — sem az egyidejűség, sem az 
orogeneziseknek keskeny, de világot átfogó sávokhoz kötött volta nem 
lenne kielégít® módon megmagyarázható.*

A fentiekben geomiechanikailag is igazolt pulzáció gondolata 
már többször felmerült a geológiában. Később ezekről még szó lesz.

' Itt csak annyit kívánok megjegyezni, hogy pl. Böckh Hugó iráni 
munkájában (4, 5) az orqgéneíkben ritmikusan váltakozó süllyedés 
és emelkedés, vagyis dilatáció és kontrakció okát a Föld magjá
nak pulzáció jáhan, oszcillációjában véli látni, amihez a szilárd kéreg 
alkalmazkodik.

Tegyük tehát vizsgálat tárgyává a Föld magjának, belsejének 
mozgási, áramlási lehetőségeit, feltételeit és törvényszerűségét. Hogy 
azonban ezt konkretebb alapon lehessük, lássuk előbb, milyennek 
is kell a tudomány mai állása szerint a Föld felépítését elképzelnünk.

* Az ilyen kéregmozgás bizonyos mértékben és vonatkozásban közeledést jelent 
a régebbi: Ampferer: (1. 24. írod. 1.) és Kober—Schmidt (1. 24. írod. 7.) féle
felfogáshoz, melyeknél, mint ismeretes — pl. az alpi hegyképződéskor —  a meridio- 
nális vagyis D— É irányú hegyképzőerők mellett szintén szerepelnek К— Ny irányú 
elrők is. Utóbbiak —  a 2. ábra szerint azonban — abból adódnak, hogy a Föld 
kigömbölyodése sorúin a pólósok felé eltolódó egyes parallelkörök szükségképpen 
szűkebb térre szorulnak össze.



IV. A Föld belső szerkezete és anyagi összetétele.

A Föld belső szerkezetéről és anyagi összetételéről eziclőszerint 
csak kb. 51/2 km-es mélységig van közvetlen tapasztalati anyagunk 
és bizonyára még igen sokáig kell mélyebbről származót nélkü
löznünk, ha ilyen egyáltalán elérhető liesz számunkra. Az emberi 
szellem azonban nem nyugszik és nem ismer akadályt. Ahol saját 
érzékszervei elégtelennek bizonyulnak, új eszközöket, eljárásokat, 
műszereket eszel ki és szerkeszt ezek kiegészítésére, vagy logikája 
segítségével próbál a dolgok mélyére hatolni-. így főkép E. Wiechert, 
E. Suess, Geiger-Guttenberg, A. Sieberg, P. Niggli, V. M. Goldschmidt, 
G. Tárnáim, R. A. Daly, G. L in ck , H. S. Washington és mások nyomán 
a szeizmikus hullámok lefutása, a nehézségi anomáliák és 
geokémiai meggondolások alapján mégis bepillantást nyerhettünk a 
Föld belsejébe. Ezek szerint a Föld egy külső kőzetburokból és egy 
belső vasmagból állana. Mindkettő 2—2 további szférára tagozódik. 
Ügy, hogy a mi szempontunkat is kielégítő módon, alábbi négy 
mélységövet különböztethetjük meg:

1. A szilárd kőzetburok vagy kéreg  (más néven Sial, vagy Sál, 
lithosphaera, szilikátburok stb.). Vastagsága kb. 60, de legfeljebb 
120 km. A gránitnak és gneisznek meg felelő savanyú ( S í — At) kőzetek 
építik fel, a melyeik lefelé fokozatosan mind több magnéziumot vesz
nek fel és bazaltos kőzetekbe mennek át. Átlagos fajsúlya 2.7. Szer
kezete 50—60 km mélységig kristályos és törésre hajlamos. Azalatt 
latensplasztikus, inhomogén, miután különböző sűrűségű anyagok 
benne még egymás mellett szerepelnek. 120 km táján ez a sűrű
ségi anomália, vagyis az inhomogénitás megszűnik. A különböző 
sűrűségű anyagok itt izosztatikusan már mind ki vannak egyen
lítve. (Izoszlatikus kiegyenlítődések felülete.) Miután a hegyképző
dések ebben az»övben mennek végbe (O. A m pferer) tektonoszférárót is 
szokás beszélni (R. Schwinmy). Alatta már csak termikus és kémiai 
átalakulás, valamint lassú anyagvándorlás szerepel.

2. A magma-öv vagy köpeny  (más néven Sima, Eklogit-öv, 
újabban Sialsuna slb.) kb. 120—1.200 km-ig terjed. A plató-bazaltok 
nak megfelelő differenciálatlan és komprimált szilikátok pieo- és 
monomolekuláris együtteséből áll- Fajsúlya a mélység függvényében 
3—5-ig változik. Az anyag innen (kezdve lefelé amorf-üveges és 
latens plasztikus. Rejtett képlékenysége folytán igen nagy szerepe 
van a hegyképződések folyamatában és ezért vele geomecbanikai 
szempontból még bővebben fogunk foglalkozni.

3. A közbenső, vagy átmeneti rétegek öve (más néven Crolésima 
-j-Nifesiina, Sulíid-osid-héj, ércburok és újabban Sima is) 1.200 és 
2.900 km között helyezkedik el. Átmenetet képez a szilikíátos köpeny 
és a vasmag között- Anyaga ennek megfelelően leginkább a kőme
teoriteknek felelhet meg és nehézfémekből, főkép,- Fe és 'Ni vala
mint ezek szulfidjaiból és oxidjaiból áll. Monomojekuláris, pleoalomos
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és monoatoínos. Fajsúlya 5 és 9 között változik. ‘Halmazállapota isme
retlen. A íöldrengési hullámokkal szemben már szilárd anyagként, 
mereven viselkedik. Lefelé, a szeizmológiai alapon .2:900 km mély
ségbe 11 talált fizikai főhatárfelület választja el,

4. a mag-tói (ércmag, vasmag, nikkelvasmag, Nife), amely a 
vasmetémátokhoz hasonlóan sziderofil elemekből, ill. főleg fémek
ből, ú. m. 90o/o л-as. 8°/o nikkel és kevés kobalt monoatomos anyagából 
áll.* Halmazállapota — a lefelé fokozatosan 5.000 vagy annál is jóval 
magasabb hőmérsékletre és 4—5 millió atmoszférára növekvő nyomás 
folytán —■ ismeretlen. Mindenesetre azonban olyan sűrű, hogy gya
korlatilag az acélnál is merevebbnek tekinthető.

V. A magma áramlásai.

Égj- pohár folyadékot megkavarva, felszíne tölcsérszerű, rotá
ciós parabola alakot vesz fel, üledéke pedig az edény fenekének köze
pén kúpba halmozódik. Jeléül annak, hogy a folyadékban, ai közvet
lenül létesített vízszintes, áramló-mozgáson kívül, járulékosán egy 
többé-kevésbbé függőleges irányú áramlás is fellépett- A centrifugális 
erő által a pohár falának szorított folyadék ugyanis a fal mentén 
lefelé áramlik — miközben a súrlódás miatt a vízszintes áramlással 
el entétes irányban fokozatosan elmarad — majd a pohár fenekén 
a közép felé halad, hogy ott a legkisebb folyadék-oszlop, azaz ellen
állás irányában felszálljon.

Mi történik ezzel szemben egy folyadékkal telt gömb függő
leges tengelye körüli forgatása közben?

A folvadékrészccikék a rájuk ható centrifugális erő hatására 
a tengelyvégek, tehát a pólusok felől — a fal mentén — az equa
tor felé fognak igyekezni. Mozgásuk azonban az egyidejűleg fellépő 
Coriolis-erök miatt nem lesz függőleges síkba eső? meridionális 
irányú, hanem egy ettől eltérő térbeli görbevonal mentén megy végbe. 
Az equator felé tartó áramlás közben ugyanis az egyes folyadék- 
részecskék —■ a gömb alakja miatt — mind nagyobb kerületi sebes
ség felvételére kényszerűinek, amelynek, tehetetlenségük miatt, csak 
késve tudnak eleget tenni. Ezért a meridionális irányhoz képest 
mind jobban elmanadniak. Ugyancsak a gömb alakjából következik 
azonban az is, hogy a horizontális irányú eltérítés mértéke a pólu
sok közelében lesz a legnagyobb és az equatoron nulla. A Coriolis- 
erő vertikális, központ felé tartó komponense viszont az equatoron a 
legnagyobb és a pólusokon zérus. A folviadékrészecskék tehát az 
equator táján a gömb középpontja és onnan a pólusok felé fognak 
áramköri, miközben a 3. ábrán érzékeltetett pályát írják le.

* Újabban IV. Kulm és A. Rittmann ama nézetüknek adtak kifejezést, ‘hogy 
la Niíe-szíéra alatt a mag legbelsejének solaris anyagból kell állania, tekintettel arra, 
hogy ia középpont felé a gravitációs erő kompenzáció folytán elméletileg nullára 
csökken és feltéve, hogy Földünk egynemű anyagból alakult ki. (Geol. Rundschau 
32, 1941. S. 215—255.)
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A magma sziibkrusztális áramlása elevenerejénél, súrlódásánál! 
és nyomásánál fogva, természetesen magával fogja vinni és sodorná 
az elmozdítható és izosztaitikusan beléje merülő kéregrészleteket 
is, ami által kontinens vándorlásokra kerül sor.

Különösen az equatoriális öregének keletkezésének mikéntje, 
a kontinensek lassú nyugat felé való vándorlása, valamint az északi 
és déli félteke földrészeinek — egv korábbi munkámban (25) tár
gyalt — sajátságos ferde szembenállása bizonyítékok árra, hogy a 
vázolt magma-áramlásnak a szerepe uralkodó-jellegű a Fölid a re li
la ának kialakításában.

Földünk belső felépítésének vázolásánál azonban láttuk, hogy 
annak csak egy része, nevezetesen a latens plaszticitású magma-öv és 
egyesek (34) szerint részben még a közhaníső-öv olyan, hogy bennük 
állandó, vagy időszakos áram 1 ás keletkezhetik. A Föld vasmagja 
mindenesetre olyan konzisztencia jú, bog}' benne ilyen fajta anyag
vándorlás kizártnak tekinthető. Ez azonban nem változtat a dolgok 
lényegén, a fentebb leírt dinamikai áramlások törvényszerűségén. 
Csupán annyit jelent, hogy ezek az áramlások szűkebb térre, a 
szilárd mag és a szilárd kéreg közé eső coa 1.100 ill. 2.800 km 
vastag gömbhéjra szorítkoznak. Pályájuk tehát nem lesz olyan széles 
Jhurkú, mint egy folyadékkal telt gömb ill- belül végig latens plasz
tikus égitest esetében, hanem annál sokkal szorosabb hurkokból 
álló. (4. ábra.)

A vázolt dinamikai áramlásokon kívül a magma azonban 
más áramlásoknak is alá van vetve. Nevezetesen termikus és sűrűség 
okozta áramlásoknak.

Ha a földkéreg alatti rétegek azonos mélységben lévő két pontja 
közölt hőkülönbség áll fenn, konvekciós áramlás keletkezik.

II. Schwinner, A. Holmes, F . A. Vening-Meinesz, D. T. Griggs 
és mások szerint a vastag kontinens-táblák alatt magasabb hőmér
séklet uralkodik, mint az óceánok alatt a megfelelő mélységekben.
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Oka ennek a geotermikus gradiens- és szintkülönbség, valamint az 
a körülmény, hogy a kontinensek nagy vastagságú sial-kérge jobb 
hőszigetelő, mint az óceánok alatti és egyébként is jobb hővezető kő
zetekből álló vékony földkéreg. Ezért az óceánok alatt a magma 
gyorsabban és erősebben lehűl, tehát nagyobb térfogatsúlyúvá válik 
és leszáll, hogy helyébe oldalról, a kontinensek alatt felmelegedett 
kisebb sűrűségű magma nyomuljon. így a kontinensek alól az óceá
nok felé tartó konvekc'ós-áramlás indul meg, amely nagy mélységig, 
terjed és ott természetesen ellenkező irányú (5. ábra.)

0

5. ábra.

Vcnimj-Meinesz 1930. évi nagyhírű keletindiai graviméteres mé
rései a Sumatra, Jáva, Timor, Tanimber. Key, Ceram, Tálául és a  
'Philippinák alkotta szigetív óceánfelőM oldalán egy kb. 8.000 km 
hosszú és 100—200 km széles, •—150, sőt —200 mgal-os negatív, 
izosztalikus nehézségi anomália sávot mutattak ki, amelyhez ha
sonlót azóta másutt is találtak. így többek között Közép Ameriká
ban a Nyugat-Indiai szigetvilág és Távot Keleten a japán szigetív 
óceánfelőli oldalán.

Ve.ning-Meines z (11) ebben a jelenségben kezdő orogenezist 
lát és úgy magyarázza, hogy e helyeken — horizontális erők hatá
sára — a kisebb sűrűségű sial-kéreg mintegy becsípődött az alatta 
fekvő simába, miközben azt félreszorította.
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Ezzel a hegyképződés szempontjából eme rendkívül fontos 
tüneményt nemcsak felismerte, de első helyes magyarázatát is adta. 
A folyamat okának és mikéntjének tisztázása érdekében- a holland 
Ph. II. Kuenen  és különösen az amerikai Griggs megfelelő, a termé
szeti viszonyokat utánzó rendszerekkel laboratóriumi kísérleteket 
is végeztek. Ezek során utóbbi azt állapította meg, hogy a horizontá
lis nyomás mellett még egy kisebb, vertikális erőkomponensre is 
szükség van ahhoz, hogy a kívánt jelenség létrejöjjön. (Vagyis, hogy 
a sial-nak megfelelő réteg az alsó, nagyobb viszkozitású anyagba, a 
magmába» becsípődjék. Ezt a vertikális komponenst úgy állította 

elő, hogy vízszintes tengelyű hengereket helyezett el az alsó masz- 
szában, amikor is azok különböző sebességű forgatása közben a kívánt 
jelenség, a «sial» beíüremkedése, sőt a begyképziődés különböző 
fázisaira emlékeztető egyéb tünemények is valóban bekövetkeztek.

Griggs a kétségtelenül fennálló analógiák alapján a negatív ne
hézségi anomália-sávok keletkezését úgy magyarázza, hogy ezeket, 
is az alattuk, a mélység felé irányuló magma-áramlások hozzák létre.
A konvekciós áramlásokat — kísérleti eredményednek megfelelően 
— szakaszosaknak tételezi fel, mégpedig a következő' négy fázisból 
állóknak :
1. fázis: lassan gyorsuló áramlás, amely 25 millió évig tart (geo-

szinklinálisok képződnek),
2. fázis: gyors áramlás, amely 5—10 millió évig tart (a rétegek egymás

fölé és a mélységbe gyűretnek),
3. fázis: lassú áramlás, 25 millió éven keresztül (a tömegek izo-

sztalikus emelkedése az egyensúly eléréséig),
1. fázis: nyugalom, 500 millió évig.

Eltekintve attól, hogy ez a periodicitás nehezen egyeztethető 
össze az pjrogénekben tapasztalható ismételt gyűrődésekkel és hegy- 
képződési fázisokkal, eltekintve továbbá attól, hogy a magma-áram
lás szakaszosságának oka is nehezen érthető meg, ha figyelembe vész- 
szűk, hogy a hő a szóbianforgó mélységekben és idők alatt nemcsak 
áramlás, hanem pl. vezetés útján is terjed, a Griggs-féle magyarázat 
hiányosságát a következőkben látom.

Nem ad felvilágosítást arra nézve, miért keletkeznek egyáltalán 
ezek az áramlások ott, ahol és miért csak bizonyos helyeken? Miért 
nincsenek negatív anomália-sávok pl. az óceánok közepén, ahol pedig 
a lehűlés és ezzel a magma mélységbe áramlása feltehetően a leg
nagyobb? Miért mindig csak olyan helyeken, amelyek — miként azt 
a gömbhéj szerkezetének tárgyalásakor mondottakból (2. ábra) lát
tuk •— mechanikailag preformálva vannak?

Kövessük egyszer a kontinensek alól az óceánok felé áramló 
magma útját (6. ábra) és képzeljük el, hogy ezek határán egy volt 
geoszinklinálisból, a Föld pulzációja következtében, éppen meginduló- 
ban van a hegyképződés folyamata. A fellépő tangenciális nyomás 
ilyenkor a geoszinklinális alatti vékony, szilárd kérget kihajlásra 
fogja igénybe venni és miután a nehézségi erő ellenében a magmától
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■elválni és a levegőbe emelkedni nem lud, lefelé bicsaklíik ki és a 
«magmába» nyomul. Ezzel azonban a magma-áramlás elé akadály 
kerül. Az áram irányt kényleien változtatni és az akadály alá bukni, 
hogy azon túl ismét felemelkedjék. Ekkor szög alatt éri a szilárd 
kérget és onnan visszaverődve egy második, kisebb hullámot fog vetni, 
mielőtt lassan végleg lecsendesedne. (7. ábra).

Ilyen áramlásnál az akadály előtt és után a 8. ábrán látható 
•örvénylések keletkeznek. Ezek az örvénylő mozgások azolk, amelyek

a betüremkedés helyén a siial-t, az orogén gyökéréi alkotó kéregrész- 
letet továbbra is lefelé húzzák. Ahhoz azonban, hogy a leendő: 
hegyképződés helyén örvények és ezek révén a mélység felé irányuló 
magma-áramlás keletkezhessék, előbb a kéregnek geomechanikai, 
tektonikai preformálására, kihajlására van szükség.

Az akadály ellőtt és mögött — a 9. ábrán keresztbe vonalkázott 
térségekben — mozgás-árnyék van, a sebesség annyira lecsökken, 
hogy gyakorlatilag elhanyagolható. Az ilyen helyeiken, amelyek egy
ben nyomás-árnyékot is jelenítenek, nagyobb szerephez jnt a gravi
táció, a sűrűség szerinti szeparáció lehetősége. Megindul a magma
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9 .  â b n i .

differenciádé ja, amelynek során a kiváló és esetleg kikristályosodó 
savanyú részek a magma felszínére kerülnek. [Ügy, miként azt az 
E. Haarnmnn-ïële oszcillációs elmélet (1930) kiépítéséből származó 
undulációs teóriájában (1933) van Bem m elen  is leírja és ábrázolja 
(1. a 12. ábrát.)]

Ezt a folyamatot az áramló magma állandóan új anyaggal táp
lálja, úgy, hogy az árnyékolt részeken a «sial» gyarapodni, vasta
godni fog. A magma tetején úszó könnyű sial-részek azonban a gra
vitációs erő ellenében nem tudnak a nehezebb magmával együtt az 
akadály alá bukni és ezért ott megakadnak. Az orogéngyökér által 
mintegy lefölözött sal-ikus anyag ezzel a gyökér egyenlőtlen, még 
pedig a magma-mozgással szemben terjedő, egyoldalú vastagodását 
fogja előidézni, ami a később tárgyalandó ú. n. másodrendű geo- 
szinklinális kifejlődését is elősegíti (10. ábra.).

A kereszlbevonalkázott területeken, mint nyomásárnyékok he
lyén azonkívül a felső, szilárd sial-kéreg lassan be is horpadhat. 
Helyükön lassan süllyedő szedimentációs medencék, ú. n. másod- és 
harmadrendű geoszinklinálisok alakulnak ki. Utóbbiak helyén, tehát 
a látható orogén külső pereme mentén és az orogénen belül negatív 
anomáliáknak kell fellépniük. Ezeknek a negatív anomália-sávolmak 
a kifejlődését a magma áramlása két módon is elősegíti éspedig: a 
«sial» vastagságának alulról  ̂ új differenciációs termékekkel és felül- 

• ről — a behorpasztás révén — új szedimentumokkal való növelé- 
séved (10. áhra).



Fentiekből azonban az is folyik, hogy ugyanolyan mélyre leha
toló törések mentén, az áramlási görbének megfelelően., más-más ősz- 
szetételű eruptívumokat várhatunk. Aszerint, hogy ezek a törések 
hullámháton, vagy hullámvölgyben fekszenek, bázikusabb, ill. sava
nyúbb kőzeteket. A hullámok amplitúdó nagysága növeli ezt a 
hatást.

Lássuk ezek után, hogy miképpen egyezik ez a magmaáramlás
ból levezetett általános geomechanikai kép egy orogénen átfektetett 
geofizikai és geológiai szelvénnyel ?

Összehasonlítási alapul egy, az Északkeleti Kárpátokon át ÉK- 
DNy-i irányban Tarnopoltól Hajdúszoboszlóig 400 km hosszban 
fektetett szelvényt választunk, mint olyat, amelyet az érintett terü
leteken 1892 és 1944 között osztrák (R. V. Sterneck , Militärgeogra- 
phisclies Institut 1892—94), lengyel (1930—36. évi inga- és szeizmikus 
mérések) és magyar (Eötvös Lóránd Geof. Int. és a  Magyar—Olasz 
Ásványolajipari Rt.) részről végzett ingamérések, a hozzáfűzött geo
lógiai interpretációk (a német F. Kossmat 1926), majd az izo- 
sztalikus korrekciók elvégzése, kiértékelése és összefoglalása (a finn 
L. Tanai, 1942 és a magyar Scheffer Viktor 1945-ös munkái) alapján 
jól ismerünk.

Ezek, de különösen Scheffer  (22) nyomán, kívülről befelé, a 
Kárpátok csapásirányával párhuzamosan, a következő regionális ano
mália-rendszereket különböztethetjük meg :

í. A Kárpátok regionális depressziós öve, amelyet szelvényünk 
Tarnopol és a Beszkidek között harántol. Legnagyobb depresszió 
Bolechow-nál van, — 114 mgal-os Bouguer anomáliával. Vagyis- 
ez a depresszió, Kossmat *Randsenehe»-je. mélyem a Kárpátok alá 
nyúlik, tengelyvonala azonban már a hegyvon utalón kívül fekszik. 
Ehhez DNv-felé, szelvényünkben kb. Mezőterebesig

2. egy pozitív anomália rendszer csatlakozik, amelynek gerinc
vonala a hegység belső pereme alatt, Szolyván halad át, kb. -j-36 
mgal-os Bouguer anomáliával. Innen kezdve a negatív anomália 
értékek, két közbeiktatott regionális anomália rendszer okozta ki
sebb undulációval

[még pedig:
a) a Bilke—Taiaborfalva—Máramarossziget—Draigo mér falva ten

gelyű keskeny gravitációs depressziós zóna, miocén sótestekkel, szel
vényünkben Mezőterebesnél kb. —6 mgal-al és

b) a Csap—Nagyszöllős tengelyű, jórészt eltemetett vulkanikus- 
kőzetek okozta pozitív anomália-rendszer, szelvényünkben Tuzsér-nál 
kb. —4 mgal-os Bouguer anomáliával]

egészen a
3. N yírbátor—Szatmárnémeti környéki 60—70 km széles gravitá

ciós depresszió tengely vonaláig lefelé (Kemecsénél —72 mgal-al) 
szállnak, hogy onnan szelvényűnk mentén

í7jfehértón át, Hajdúszoboszlóig kb. + 9  mgal-os Bouguer ano
máliáig emelkedjenek.



Látnivaló ebből, hogy itt is meg van akárcsak magmaáramlási 
görbénkben — az orogén külső peremén túl nyúló depresszió ( í) , 
amelyet befelé egy relatív maximum után (2), egy az előbbinél 
jóval enyhébb, belső depresszió követ (3), hogy utána közel'normális 
értékek álljanak be.

A Kárpáti depresszió (1) már a Sterneck-féke. mérések ered
ményeiből, mélysége, és kiterjedése pedig különösen a lengyel méré
sek révén vált ismeretessé. kossm at  ezt a jelenséget úgy magyarázta, 
hogy a lánchegység nem önmagában, hanem előterével együtt kom- 
penzáltatik, vagyis, hogy az előtér segít a hegységet hordani. És bár 
lényegében ugyanezt a regionális kompenzálást vallja Vening-Meinesz 
holland geofizikus is, Kossmat izosztatikus magyarázata ellen külö
nösen a finn H eiskanen  azon a címen emelt kifogást, hogy a Bouguer 
anomáliákra támaszkodik, amelyek — a helsinki internacionális Izo- 
sztatikus Intézet munkája révén időközben tehetségessé vált —• izo
sztaiikus redukció elvégzése esetén lényegesen megváltoztathatják 
az anomáliák lefolyását.

Scheffer  azonban, aki a Tanni közölte adatok felhasználásával 
e szel vény mentén elvégezte az Airy-Heiskanen szerinti izosztatikus 
redukciót, ennek alapján megállapította, hogy «a kárpáti gravitációs 
depresszió az izosztatikus anomáliákban is ugyanolyan módon jelent
kezik, mint a Bouguer anomáliák képében» s ezért a Kossmat-féle 
izosztatikus interpretációt elfogadja, ill. nem tartja elvethetőnek.

Az izosztaiikus kompenzáció fennállásának teljes elismerése 
mellett is, fenti áramlástani meggondolások a regionális anomáliák 
keletkezésének mélyebb okairól adnak felvilágosítást.

Egyébként a magyar geológia egyik büszkesége B öckh  Hugó 
(11) Perzsiában is úgy találta, hogy a közbenső tömeg és az orogón-öv 
között mélyedések vannak, amelyek eltérő korban képződtek. Ezen 
kisebb kiterjedésű, lassan süllyedő területekre az orogénen kívül el
helyezkedő Randsencke» vagy «másodrendű geoszinklinális» min
tájára a «harmadrendű geoszinklinális» elnevezést javasolta. Ilyen
nek vélte az erdélyi és győri medencét, továbbá az Alföld északkeleti 
részét is.

Hasonló szerkezetűnek vallja gravitációs mérései alapján Schef
fe r  az Apenninek és a Pó-sítkság vidékét is.

A 10. ábrának figyelembevételével és tisztáin kőzettani alapon 
ugyanúgy értelmezhető továbbá például az Északnyugati Kárpátokon 
át fektethető szelvény. Ott ugyanis a siailvastagságnak, ill. sima- 
távolságnak megfelelően a Kárpátokban gránitok, Selmec-Körmöc vi
dékén andezitek, Salgótarján környékén bazaltok és a Cserhátban 
ismét andezitek lépnek fel.

*

A tárgyalt jelenségeket létrehozó magma-áramlások természe- 
szetesen eredő mozgások, amelyeknek több komponensük van- Az 
•egyik, láttuk, a Föld tengelykörüli forgására vezethető vissza, egy 
másik pedig a horizontális termikus grádiensre.



A koiivekiciós és dinamikai áramlás kérdését azonban még nem 
merítettük ki. Abból, hogy a termikus felmelegedés a kontinensek 
alatt a legnagyobb és az óceánok alatt a Legkisebb, a Föld álta
lános topográfiájának, a kontinensek és óceánok eloszlásának figye
lembevételével következik, hogy a kontinensek alól a  környező óceá
nok felé tartó termikus áramlás általában radiális irányú lesz. Külö
nösen akkor, ha szimmetrikus elrendeződés mellett egyenletes kon
tinens-vastagságot és egyenlő óceán-mélvségeket tételezünk fel. Ebben 
az esetben a termikus áramlás eleven ereje minden irányban azonos 
lévén, ez okból természetesen az úszó kéregrészlet elmozdulására, 
kontinens-vándorlásra nem kerülhet sor. Ez az eset azonban nem 
mindig áll fenn. Már pedig", ha a hatóerők egyenlőtlenek — akár a 
súrlódási tényező egyenlőtlensége, akár amiatt, mert a kontinens 
egyik vagy másik peremén a mélybenyúló orogén-gyökér van — 
a nagyobb erők irányában eredő keletkezik és a kontinens ebben 
az irányban könnyen elmozdulhat. Abban az esetben pedig, ha a 
kontinens-tábla súlypontja nem az eredő erő támadási pontjába vagy 
ennek az erőnek az irányába esik, forgó-nyomaték keletkezik 
és a kontinens elfordulhat (lásd pI. W egener-nél stb.) vagy billenő' 
mozgást végezhet-

Mindent összevéve azonban, arra a következtetésre kell jus
sunk, hogc a Föld tengelykörüli forgásából eredő dinamikus áram
lások állandóbbak lévén, ezek szerepe is nagyobb, kell hogy legyen, 
a földkéreg szerkezeiének kialakításában.

A dinamikus erők okozta áramlásokról azt mondottuk, hogy 
állandóbbak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyben állandóak is. 
Csak az őket létesítő és a rotációból származó erők hatnak állandóan, 
de természetesen ezek is csak a tengelykörüli forgás megszűnéséig, 
ill. a szögsebesség mértékének megfelelően. Sőt, tudjuk, irányuk és 
nagyságuk nem kis mértékben függ ageograiíiai helyzettől is. A centri
fugális erő meridioiiális komponense ugyanis — gömb esetén 1— a 
45-ik szélességi fokon a legnagyobb, iá pólusokon és az egyenlítőn 
viszont nulla. [Részletesebben lásd Schmidt Geomechanik ai tanulmá
nyok... 1 jb. és 1/c számú ábráját, a hozzátartozó magyarázattal]. (33). 
[ízzé] szemben a Coriolis-erők horizontális (a szélességi körök menti) 
komponense a pólusokon a legnagyobb és az equatoron Zérus, míg 
vertikális (radiális) irányban ható komponense éppen fordítva, a 
pólusokon nulla és az equatoron a legnagyobb. Maga a tényleges 
dinamikai áramlás azonban fentieken és természetesen az anyag 
konzisztenciáján kívül, függvénye még az egyéb, pl. termikus, izo- 
sztaiikus vagy gravitációs áramlásokat előidéző erőknek is. Utóbbiak 
nagyságán és irányán múlik, hogy a dinamikai áramlás milyen mér
tékben érvényesülhet. Az irányok egyezése esetén sebessége nőni, ellen
tétes mozgásirányuk esetén pedig csökkenni fog. Adott helyzetben 
megszűnhet, sőt mozgást, áramlást gátlóvá is lehet, pl. ha az izo- 
sztatikus és termikus áramlások időközönként túlszárnyalják (Lásd
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pl. Staub-Schwinner-nek az öregének keletkezését magyarázó fel
fogását, Schmidt: Geomechanikai tanulmányok... 2. és 3. ábra), 
(23, 26.)

Az előbb említett « anyag-konzisztencia» alatt elsősorban a magma 
fiziko-kémiai viszonyait kell érteni. Könnyen belátható azonban, 
hogy ezek is, — sok egyéb mellett, mint pl. az eredeti magma ösz- 
szetétel, hőmérséklet, gáztartalom stb. —- nagymértékben, a külső és 
belső nyomás függvényei. Csökkenésének hatására ia túlhevített 
magma mobilizálódik és a még nagyobb depressziók felé vándorol. 
Az ide-oda tóduló magma hatására, Haarmann oszcillációs teóriája 
szerin l geotumorok keletkezhetnek, amelyekről a szedi men tűm ok le
csúsznak és ráncolódva, gyűrt hegységrészletek keletkezéséhez ve
zethetnek (11. ábra). Közben van Bem m elen  undulációs elmélete

szerint, a hármas tagozatúnak képzelt latens plasztikus öv középső 
része, az ősmagmának megfelelő sialsima differenciálódik, sial-ra 
és sima-ra hasad. Előbbi, könnyebb lévén,, fel-, utóbbi le-száll és 
ellenkező értelmű áramlásba fog, amiben többek között a súrlódásnak 
is bizonyára nagy szerep jut (12. ábra).

'4 / s ^ / / / У > -/ / / /  '/ / / / //^// / / / / / / . * "
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12. áDra.

A magma-áramlási viszonyok — kauzális összefüggésük és le
folyásuk — vázlatos ismertetése után, lássuk ezek közvetlen és köz
vetett hatását a szilárd kéregre.
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VI. Kéregmozgások.

Az aránylag vékony szilárd kéreg, a reá ható különböző (izo- 
sztatikus, gravitációs és dinamikai) erők hatására, mindenkor a 
Föld belső magjának megfelelő alakot igyekszik felvenni, geoidaliak- 
ját követni. Ezért a szögsebesség, ill. a lapultság mértékének válto
zásakor maga is szekuláris mozgásokat végez. És pedig lassú, pulzáló 
— egy quadráns tengely-irányú metszetét nézve hknbaszerű — moz
gást. Ennek során a kéreg, hol az equator táján emelkedik fel és a 
póluson süllyed le, hol pedig fordítva: az equator vidékén süllyed és a 
póluson emelkedik. Előbbi a szögsebesség gyorsulásakor, utóbbi annak 
lassulásakor következik be. Ha azonban egy meridiánon fekvő pon
tok mozgásait — radiális és tangenciális összetevőikben — figyel
jük (2. sz. ábra), akkor észrevehetjük, hogy azok mindegyike más
más mozgást végez. A póluson és az equatoron fekvő pontok tisztán 
radiális mozgást, míg a többi, egy híjjián olyant, amelynek úgy radiá
lis, mint tangenciális irányban is van összetevője. Kivétel; a 45. szé
lességi fokon fekvő: pont. amely csaknem tiszta tangenciális mozgást 
■végez, amiből viszont — az erőparallelogram alapján — következik, 
hogy ott a horizontális (tangenciális) elmozdulás egyben a legnagyobb. 
(Matematikád levezetését lásd Schmidt: Geomeclianikai tanulmá
nyok . . .  1. lábjegyzetében.) (23.)

E mozgásokat kiváltó erők boltozati feszültségeket idéznek elő 
a kéregben, amelyek — láttuk a 2. sz. ábrán — orogenézishez vezet
nek. A kéreg vastagsága és szilárdsága, vagyis teherbíróképessége 
azonban sokkal kisebb annál, semhogy a fellépő boltozati feszültsé
geket még olyan távolságokra is, mint amilyenekben a geoszinkli- 
nálisok vannak, teljes összeroppanás nélkül, egymagában tovább
plántálni tudná.

De a kéregnek nem is kell ilyen nagy boltozatfeszültségeket 
átvinnie, mert a magma hátán, mintegy úszva, nagyrészt passzíve 
végzi ezeket a mozgásokat.

A Föld ú. n. gömbhéjas szerkezete és egy részének latens plasz
tikus állapotából következik, hogy az egyes gömbhéjak a tengely 
körüli forgás hatására, kifelé mind nagyobb sarki lapultságot mu
tatnak és az egyenlítő felé divergálnak. A rotáló Föld belső (ú. n. 
gömbhéjas) szerkezete teliát valójában a hagyma szerkezetére em
lékeztet (13. ábra), amelyben a viszonylag mozgékony magma való
sággal a regulator szerepét játsza.

A szilárd kéreg ebben a szerkezetben tulajdonkép közbenső 
helyzetet foglal el. És pedig a rejtett képlékenységü '«magma» és a 
külső hidroszféra között. Mind a keltő mozgékonyabb nála. Ezért 
hamarább is veszik fel a mindenkori szögsebességnek megfelelő geoid- 
alakot. Legelőbb a legkisebb belső súrlódással bíró hidroszféra, majd 
a latens plasztikus magma-zóna és legvégül a szilárd kéreg. Ebből 
a fáziseltolódásból rendkívül érdekes és fontos tektonikai igénybe
vételek és jelenségek származnak.



177

13. ábra.

Azt már láttuk, hogy a magma sok összetevőjű eredő-mozgást 
végez, amelynek iránya és nagysága mindenkor komponenseitől, 
függ.

A szögsebesség csökkenésekor pl. az alakváltozással járó és a 
pólus felé tarló a11yagvándorlás nagyobb lesz, mint a tengelykörüli 
forgásból1 származó, equator felé tartó és a szögsebességgel együtt 
legyengülő dinamikai mozgás. A magma tehát valóban a pólusok felé 
áramlik. Mozgása aktívabb, gyorsabb lévén, mint a szilárd kéregé, 
(annak pólus-környéki részeit emelni fogja, miközben a kéreg 45. 
szélességi fok körüli részeit horizontális (tangenciáliis) irányban erő
teljesen a pólusok felé mozgatja. Ugyanakkor az equator alatt — 
az onnan elvándorló anyag következtében, — depresszió keletkezik, 
— amely a magma vo lumenjének növekedésé viel és lehűlésével és 
így intenzívebb hőcierével jár ugyan — de végül is az equiator-kör- 
nyék beszakad és újra szorosan a magmához simul. A pólus-kör
nyék emelkedése tehát lassú és egyenletesebb lesz, míg az equator 
süllyedése zökkenővel jár.

A tengely körüli forgás növekedésekor természetesen, fordított 
,a helyzet. Az equailoriális öv emelkedése lesz egyenletesebb, míg 
a  sarki tájiak mozgása, süllyedése szakaszosabb' (A 11. ábra a 
magma változó nyomást viszonyait érzékelteti).

t
ь 43

\

/

14. ábra.
12
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A kéreg egyenlőtlen szilárdsági viszonyainak megfelelően a 
vázolt mozgás persze nem egyenletes, hanem szakaszos és geo tumorok, 
geodepressziók képződésével járhat (lásd Haarmann  oszcillációs teó
riáját). E mellett a nagy és vastag kontinenstáblák heggedési helyeik 
mentén, pl. az öregének mentén csuklósain is elmozdulhatnak (I. H. 
Cloos. 1937.)

A hidroszféra és a kéreg viszonylagos elmozdulása nagyhord
erejű geológiai jelenségek és pedig a regionális transzgressziós és 
regressziós tünemények előidézője.

Ezek egy hegyképződési ciklus folyamán elméletileg a kö
vetkezők :

w növekedésinél (geoszinklinális fázis)

equator tájékán lassú transzgresszió 
pólusok tájékán lassú regresszió

a tengervíz könnyebben és 
egyenletesebben veszi fel 
az új geoiil-alakot, mint 
a viszonylag merev kéreg.

equator tájékán gyors regresszió
pólusok tájékán (hirtelen beszakad) 

gyors transzgresszió

! A szilárd kéreg csak kés
ve (beszakadás után) ve
szi fel az új geoid-alalc- 
ját.

ro csökkenésénél (oromén fázis)

equator táján lassú regresszió 
I pólusok táján lassú transzgresszió

( equator tájék (hirtelen
beszakad) gyors transzgresszió

pólusok tájékán gyors regresszió

a hidroszféra könnyebben,

I tehát hamarább veszi fel 
az ój geoid-formát.

I a viszonylag merev ké
reg csak beszakadása után.

( tehát késvq veszi fel az 
ój geoid-alakot.

E jelenségek vizsgálatakor nem kerülheti el figyelmünket, hogy 
e transz- és regressziók egy része (1. és 3. alattiak) kezdetben kéreg
mozgás nélkül, tisztán csak a hidroszférának dinamikai okokból való 
átlelep ülése, áramlása révén jön létre, később pedig a kéregnek egyér
telmű, de lassúbb mozgása közben megy végbe. Csak a 2. és 4. alatti 
mozgások olyanok, amélyekriéli — a szokottabb módon — a transz
gresszió valóban kéregsüllyedést és ia regresszió valóban kéreg- 
emelkedést jelent.

Nem szabad továbbá azt sem szem elől tévesztenünk, hogy a 
fenti táblázat csak .általánosított séma. A tényleges jelenségeket a 
kéreg lokális szilárdsági viszonyai nem kis mértékben befolyásol
hatják. Hatásukra a transz- és regressziók általában szaggatottad
ban, lökésszerűen mennek végbe.

Fenti gondolatok egy része nem először merül fel.
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A földi eseményeknek többé-kevéshbé szabályos vállakózása, 
ritmikussága, a kéregnek oszcillálása, undulálása, pulzációja már, 
régen feltűnt a geológusoknak. W. B. Taylor már 1885-ben utalt 
arra, hogy a tengely körüli forgás csökkenése befolyással lehet a 
hegyképződésre. T. C. Chamberlin (Chicago), a planet csiinal teória 
szerzője, már 1916-ban számolt a Föld rotációs sebességének perio
dikus változásaival. A. Böhm  u. Böhm ersheim  volt az első, aki 1910- 
ben a lapultság és a hegyképződés közötti összefüggésekre — mál
tató j.a Quring szerint kissé elvontan, bár — exaktan reámutatott. 
(17). Munkáját 11 évvel később II Quiring geológiai vonatkozásban 
is eredményesen továbbépítette és retardációs teória néven tette a 
mélységbeli viszonyokat is tárgyaló egyik kiváló értekezésében Szá
munkra hozzáférhetővé. Üjabb 10 évre reá pedig F. X. Schaffer (21) 
elevenítette fel és keresett segítségével magyarázatot a hegyképződésre, 
a vulkanizmus elterjedésére, a tengeráramlásokra és az eljegesedés 
kérdésére.

Hogy e kitűnő szerzők által lefektetett rendkívül értékes gon
dolatok mégsem tudtak elterjedni, annak főokát abban látom, hogy 
eredetileg mechanikai alapokból kiindulva, nehezen voltok a geo
lógusok gondolat- és ismeretvilágába beépíthetők, Annál kevésbbé, 
mivel a szöggyorsulás geológiai jelentőségét nem ismerték föl, s 
így a hegyképződés kiinduló fázisára, a geoszinklinálisok képződésére 
s ennek folyományakép az orogének valódi elrendeződésére nem 
szolgáltak magyarázattal, épp úgy, mint a tengelyforgásnak az oro- 
gén és kratogén tektonikával való szoros okozati összefüggésére sem.

A tengely körüli forgás, ill. szögsebesség-változás igazi geológiai 
jelentőségének felismerése csak mindezek ismeretében vált lehet
ségessé. ('23., 21., 25.)

VII. A jégkorszakok és a Föld geoszinklinális fázisai.

Az eljegesedés lehetséges okai. közül sok tényezőt ismertettek 
már eddig is a kutatók. Kétségtelen, hogy az eljegesedés közvetlen 
oka a klíma megváltozása, lehűlése. A lehűlésnek viszont lehetnek 
helyi és általános okai.

A helyi okok között szerepel: a kontinensek, a beltengerek, 
az óceánok és ezzel a lég- és tengeráramlások megváltozása,' a 
levegő szénsavtasrtalmának ingadozása, a kéreg-részletek abszolút ma
gasságának növekedése stb. Ezeknek a szerepe a helyi eljegesedé
seknél kétségtelenül fennáll, sőt forró és mérsékelt föMövekien döntő 
szerepük van. így az Alpok, ia.Himalája csúcsrégióinak az orogenezis 
végén történt elgleccseresedése esetében sth.

Az általános, vagy kozmikus okok között szerepeltették pl, 
erősebb napfoltokkor a nap hőkisugárzásának időközönkénti csök
kenését, naprendszerünk. időnként a világűr hidegebb részein, vagy

12*
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(az Orion) ködgomolyagjaih való áthaladását slb. Ezeknek az okok
nak a fennállása és szerepe azonban nem bizonyítható, sőt két
séges.

A kozmikus okok keresése terén konkrét eredményeket — több 
előfutár után, 1930 és 1936-ban — M ilankooilch  szerb csillagásznak 
sikerült elérnie. A földpálya elemeiből (ekliptika i'erdesége, a ten
gely elhajlása ós az ellipszis-pálya alakjából) ív. u. 1800-tól egy
millió évre visszamenőleg, kiszámította a iklimaingadozásokat és 
ezzel az említett asztronómiai tényezők, valamint a diluviális el
jegesedés glaciális és interglaciális ,időszaka,] között fennálló fel
tűnő kapcsolatokra mutatott rá. Számításait Bacsák György magyar 
csillagász is ellenőrizte és értékes adatokkal, gondolatokkal, va
lamiül konklúziókkal egészítette ki.

A M ilankovitch—Bacsók-féle számításoknak azonban, minden 
precizitásuk és valószerűségük mellett is — miként erre egyébként 
már Gaál István is rámutatott (9) — hiányosságai vannak. Még 
pedig olyanok, amelyek ia geológus szemével nézve, igen sajnálato
sak és semmiesetre sem hanyagolhatok el. Nevezetesen, nem adnak 
felvilágosítást ama nézve, miért maradnak el a diluviumban kimu
tatott 40. 21 és 92 ezer éves intenzív klimalehülési ciklusok, illik 
miért nem vezettek ezek eljegesedéshez pl. a mezozoikum -|- tercier 
(R . Lotze és az újabb amerikai irodalom, főleg Holmes, Lawson slb. 
számításai szerint 180, ill. II. Stille szerint 230 millió évet szám
láló) időszakában? Teljesen tájékozatlanul hagynak továbbá atekin- 
tetben, hogy mi az oka a két paleozoós, valamint a még kétséget 
kizáró módon kimutatott legrégibb proterozoós e!jeigesedésne'k ?

Arra kell gondolnunk, hogy a M i hank ovii eh  -féle periódusok ta
lán inkább az orogénekben és cuícsrégióikban jutnak csak — páro
sulva azok hegyiképződés alatti és főleg utáni nagymérvű emelkedé
sével — a maguk teljességében érvényre, míg a nagy, sárkköri el
jegesedésekben, ha nem is a kizárólagos, de a döntő szerep, más 
és sokkal ritkább periodicitást mutató faktoroknak jut.

F. X. Schaf jer  (21) legutóbb, a Böhm v. Böhm ersheim -iéle teó
riából kiindulva, megkísérelte az eljegesedést a pólusok esetében is 
kéregemelkedéssel magyarázni. Abból indult ki, hogy a diluvium 
végén, tehát a jég visszavonulásának kezdetén, Skandinávia és Ka
nada nagy részét elöntötte a tenger, amiből a kéreg süllyedésére 
következtetett s ezért magát az .eljegesedést ellenkező folyamattal, 
kéregemelkedéssel hozta összefüggésbe.

Az előzőkben — a szögsebesség változásával kapcsolatos transz- 
gressziés. és regressziós viszonyok tárgyalásánál — azonban láttuk, 
hogy a kisebb belső súrlódás miatt a tengervíz mindig hamarább 
veszi fel az új geoid-atakot, a szögsebesség lassulásakor pl. a göm- 
bölydedehb formát, ami kezdetben valóban a pólus-tájékok elöizönlésé- 
vel jár. A kéreg abszolút magassága azonban ennek elején nem 
változik, később pedig, gyors regressziótól kísérve, maga is emelke
dik. A poláris jégtakaró olvadásának tehát nem lehet kéregsüllyedés 
az oka, mert ilyen ebben az időben ott nincsen.
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Mások a pólusok környékének jégkorszak utáni kiemelkedését 
(Labrador, Skandinávia) a diluvium, óta tartó felmelegedéssel járó 
többezer méter vastag jégtakaró leolvadásával szokták magyarázni. 
Ez, lokálisan, kétségtelenül segítheti és meggyorsíthatja a folyama
tot. de nem lehet indító oka. Annál kevésbbé, miután részben maga 
is csak okozat. Ezért is nem nyújt lehetőséget annak a magyarázatára, 
hogy mi okozza magárnak a jéglepelnek az olvadását.

Az egész jelenségcsoportnak a megfejtése a következő:
A szögsebesség lassulása — miként már láttuk — hegyképző

déssel és végeredményben a földkéreg lapultságának dinamikai csök
kenésével jár. A kigömbölyödötlebb pólusok tájékát tehát több nap
fény éri, megindul az olvadás és ennek következményeként a jég
páncéltól, ill. annak egy részétől! megszabadult kéregrészek további 
izosztaiikus emelkedése. A sarkköri jégpáncél olvadása tehát első
sorban okozata és csak másodsorban oka a kéreg póluskörüli emel
kedésének.

Ez a felfogásom tökéletesen egyezik Niskanen vizsgálati ered
ményeivel is (11), amelyek szerint Fennoskandiia felszíne már a 
jégkorszak vége előtt 250 m-el, a jégkorszak vége óta pedig újabb 
kb. 260 m-el emelkedett és még további kb. 210 m-el kell emelkednie 
ahhoz, hogy e terület az izosztaiikus egyensúly állapotát elérje.

Különösen jól látható a pátya-sikjához ferde tengelyállású Föld 
pulzáló alakváltozása és a sarki eljegesedés közötti kapcsolat a 
15. ábrából. Lapullabb geoid-forma mellett a féléves sarki éjszakák 
határa jóval az equator felé csúszik. Mivel pedig a rákövetkező fél

tő. ábra.
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éves nappalok alatt csak lényegesen kevesebb napsugár és az is 
sokkal ferdébb szög alatt éri ugyanezt a területet, olvadás hijján 
beáll az eljegesedés.*

Annak igazolására, hogy a sarki eljegesedés minden geológiai 
időben a Föld geoszinklmális, vagyis lapulfcabb formájához, a fel- 
melegedés viszont annak orogén, tehát kigömbölyödöttebb alakjához 
kötött, a csatolt táblázatot mutatom be. A IS. ábrán a tört hullám
vonalak közel edése — akár a szilárd kontinens tábláké — orogene- 
zist, távolodása geoszinklimális-fázist jelent. Az ellipszisek, itt. a 
körök a Föld mindenkori alakját jelképezik, függőleges tengelyállás 
m elleti.

Tisztán felismerhető ebből, hogy a Föld hajnalkorától, a pro- 
terozoikumtól kezdve, annak valamennyi ismert nagy sarki eljege
sedése a Föld geoszinklmális stádiumának, ill. ilapidtabb alakjának 
velejárója. Akár az algonkiumi (húron), akár a kambrlum-, devon-, 
perm-kori, vagy a diluviális eljegesedésről van is szó. Biztosra ve
hetjük tehát, hogy ha valamely szerencsés véletlen folytán, a ma 
ismert legrégibb eljegesedésnél, a huron-belinél régebbi sarki el
jegesedés nyomára akiadnának valahol, úgy az csak a Föld hasonló, 
vagyis geoszinklinális állapotához lehetett kötve. Eddigi ismereteink 
és pl. az északamerikai vagy kanadai nomenklatura szerint, ilyen 
eljegesedés nyomait az alsó proterozoikum (Neolaurcntian) Sud- 
buriau és Algomian közötti, esetleg az archeozoikumban az alsó és 
felső Paleolaurentiain, vagyis a Keewa'tin és Laurentian közötti 
időszakában lehetne várni és keresni-

A jövőben élesebb különbséget kell tennünk a hegyképződéssel 
kapcsolatos eljegesedések és a sarki eljegesedések között. Előbbiek 
legnagyobbrészt kéreg-emelkedéssel függnek össze és bár jóval ké
sőbb — kiemelkedés és részben letárolás után -— de viszonylag mégis 
csak közvetlenül az orogenezist követik. Utóbbiak a pólusok lapult
ságával, végeredményben kéregsüllyedéssel kapcsolatosak és ezért 
mindig a Föld geoszinklmális fázisába esnek. Olyan időbe, amikor a 
kratogén kontinens-táblák is viszonylag közelebb fekszenek a pólu
sokhoz, ahol i Ive tón kéj) a térszín emelésével bizonyos mértékig*
maguk is hozzájárulhatnak az eljegesedés folyamatának elősegíté
séhez, az eljegesedés nyomainak konzerválásával pedig annak ké
sőbbi tanulmányozhatóságához. Az orogémekben és különösen csúcs- 
régióikban ugyanis ezek a nyomok sokkal hamarabb esnek áldoza
tul az általános letaroiMsnak, az óceánokban pedig szinte ki sem 
fejlődnek vagy egyelőre legalább is hozzáférhetetlenek számunkra.

* Ferdébb tengelyállás mellett is növekedne a sarki éjszaka területe, de ugyan
akkor az ellenpóluson az inszoláció is lényegesen nagyobb, eltekintve attól, hogy ezzel 
a többi geológiai jelenség, mint pl. a geoszinklmális és begyképződés stb. nem hoz
ható összhangba.
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Az előbbiekben a sarki eljegesedést a Föld lapultságára vezet

tük vissza. A kölcsönösség elve és a bizonyítottnak vélt összefüg
gések alapján azonban fordítva, a sarki eljegesedések ritmnsos fel
léptét a Föld hasonló pulzációja melletti bizonyítékként is felfog
hatjuk.

Mindezek után joggal kérdezhetné valaki, hogy van-e a pul- 
zációra még közvetlenebb bizonyíték is? Megfigyelhető-e a világ
mindenség valamely más alakzatán hasonlóan értelmezhető jelen
ség? Erre a kérdésre igennel válaszolhatunk.

A Cepheus csillagkép és híres változó csillaga, a ó-Cephei után 
Cepheidáknak nevezett égitestek periodikusan változó fényintenzitá
sát is a rotációval kapcsolatos alakváltozásra lehet visszavezetni. 
Izzó gázgomolyág voltukból kifolyólag szakaszosságuk igaz rövi- 
debb, mindössze pár napos, de éppen ez teszi a jelenséget, a pul- 
zácíót jól megfigyelbetővé.

A Ceplieidákon azonban azt is megfigyelhették (Miss Leavitt), 
hogy periódusok annál hosszabb, mennél világosabb középértékben 
(mert változó) az illető csillag. Pontosabban: a periódus logaritmusa 
arányos közepes világosságukkal. Ami más szóval azt jelenti, hogy 
a pulzáció időköze az öregedéssel — bizonyos állapottól kezdve 
tehát magával a hűtéssel — logaritmikusán csökken.

És itt érdekes összehasonlítási alap kínálkoznia a Cepbeidák 
periodicitása és a Földnek pl. az orqgenézisekben és a sarki eljege
sedésekben megnyilvánuló nem időarányos pulzációja között. Fel
téve természetesen, hogy a geológiai időszámítások egyezőek és 
nagyságrendre teljesen megbízhatók. Ennek hiányában, az ilyen 
kísérletek egyelőre nem vezethettek még konkrét eredményre.

Annyi azonban mégis bizonyosnak látszik, hogy a régebbi or- 
genezisek (pl. a káledoniai és a herein) ritkább, a fiatalabb or- 
genezisek (pl. az alpi) pedig sűrűbb hegyképződési fázisokat mu
tatnak.

Az alpi hegyképződésen belül pedig a főbb fázisok egyrésze 
parabolikusán látszik változni.

E jelenség okát egyelőre nem ismerjük, de nem lehetetten, 
hogy interferencia jelenségéről és csillapított rezgésről van szó, amely 
egyrészt a hegyképző erő, ill. a kőzetfeszültség ellanyhulásábói, más
részt az igénybevett kőzetrétegek anyagának tömörüléséből és meg
merevedéséből, vagyis a rugalmassági modutusz megnövekedéséből 

; adódhatik.I .....

A még teljes egészében tisztázásra váró összefüggések ellenére 
I is világosabbá és érthetőbbé 'válik tehát a földi periódusok egyrészénelc 
j sűrűsödése és különösen az alpi hegyiképződési fázisok időközeinek 
; csökkenő volta és tendenciája.



VIH. Hegyképződés, vulkanizmus és ércképzó'dés.

Azok a törekvések, amelyek a különböző magra aitifcus kőzetek 
elterjedésének módját és okát kutatják, messzire nyúlnak vissza és 
sok kimagasló névhez fűződnek. Közülük ehelyütt példakép csak 
néhányat említhetek meg.

F. B ecke  és G. F. Prior 1903-ban egyidejűleg ismerték fel azt 
az alapvető különbséget, amely a mészalkáli (pacifikus) és az alkáli 
( atlanti )~sorbeli kőzetek, valamint azok földrajzi és föld tani el
terjedése között fennáll. Később P. Niggli a tágabb értelemben vett 
atlanli-sorbéii kőzetek csoportján belül megkülönböztette a medi
terrán (K) és á szűkebb értelemben vett atlanti (Na) kőzetek cso
portút. E. Suess már 1883-ban utalt arra, hogy a gyűrt lánchegy
ségek belső peremét vulkáni koszorú szokta kísérni. 1909-ben pedig 
az ú. n. zöldkövekről állapította meg, hogy azok kizárólag a gyűrt 
hegységeken belül fordulnak elő. Azóta e kőzetek keletkezési kö
rülményeivel és a geológiai eseményekhez való viszonyukkal töb
bek között Nopcsa Ferenc  (192)7), R. Staub (1922 és 1928), L. K ober  
(1928), A. Rittmann (1942) és mások foglalkoztak, fontos megállapí
tásokkal járulván hozzá e kőzetek tektonikai vonatkozásainak meg
ismeréséhez. Ezúttal inkább csak e kőzettípusok, valamint a velük 
járó ércesedés és a pulzáció közötti összefüggésre kívánok rámutatni, 
azzal a  megjegyzéssel, hogy a következőkben a geoszinklinális fázis 
alatt mindig a Föld liapultabb, az orogén fázis alatt pedig annak 
kigömbölyödötlebb alakját kell érteni.

A geoszinklináliisok, tehát a földkéregnek húzás, nyújtás foly
tán élvékonyodó és fel-íelszakadó kéregrészieleibe differenciálat
lan, bázikus magma-tömegek öm lenek, amelyek effuzív lepelképződ- 
ményekkénl való megmerevedésre hajlamosak (platóbazaltok).

A geoszinklinális periódus vége felé, az orogenezis kezdetén 
egészen más jellegű eruptívümok, az ú. n. ofiolitok vagy zöldköves 
kőzetek jelennek meg. Utóbbiak gyengén differenciált (gyengén 
atlanti vagy gyengén pacifikus) sötét, bázikus kőzetek (pl. szerpen
tinek, periodii.ok és gabbrók, vagy kiömlés! kőzetek esetén diabázok,: 
porfiritok és tufáik), amelyeken a színes ásvány-elegyrészek, fői
kép az amfibolok, többé-kevésbbé kloriittá alakultak át.

E  jelenség hasonló ahoz, amelyet prqpi,bitesedés, vagy zöld- 
kövesedés néven, harmadkori vulkáni kőzeteinkből is ismerünk és 
■ahol ez a folyamat Pálfy (16) szerint nem a Föld felszínén — 
mint ahogy azt pl. még Szabó József hitte — hanem még a szilárd 
kéreg nem túl nagy mélységében ment végbe. És pedig a magma 
megszilárdulása előtt, amikor a bázikus, színes elegyrészek már ki
váltak, de a savanyú földpátok még nem. Ezért csak a színes kőzet- 
alkotó ásványok alakultak át, míg a később kivált földpátok az 
üde zöldköves kőzetekben teljesen épek. Az átalakulás Moritosodás 
formájában, tehát vízfelvétel mellett ment végbe. Olyan hőmérsék
leten, amely kb. az amfibol kiválásának felel meg és amely hőmer-- 
sékleten a túl hevített .vízgőz kovasavnál is erősebb sav ként hat.



’A geoszinklinálisok elvckonyodott és diszjunklív h as a dókáktól 
átjárt kéregsávjában bőven nyílott alkalom ilyen folyamatokra. Ne
vezetesen bázikus magma betódulására. a vízzel Lelt üledékes kő
zetek között vízfelvételre, majd a hegyképződés elején — főleg át- 
tolódási síkok mentén — magma vándorlásra, intruzáók és extruziók 
keletkezésére. Ezért ezek az ofiolitos vagy zöidköives kőzetek csapás
irányban mindenütt végigkísérik az orogéneket. Rendesen a gyűrt 
lánchegységek belső öve .ben és többnyire mélytengeri eredetre utaló 
radiolaritos üledékek társaságában. Az alp-kárpáti orogénben leg- 
többször a jurakori hegy képződéssel kapcsolatban kezdődött vagy 
volt a fő kitörésük, amely a felső krétában már meg is szűnt. Ezek 
a geoszinklinális fázis végére annyira jellegzetes bázikus, zöldköves 
képződmények fellelhetők a Nyugati-Alpokban, az alsó keletaípi 
takarókban, foltokban a Dráva—Száva közti hegységrögökben, ha
talmas kifejlődésben a Dinaridákban, a Hellenidákban, a Taurusban 
és így tovább. A Kárpátokban ofiolitos kőzeteket kell látnunk az 
aldimai ív szerpentinjében, a Déli-Kárpátok diabázos kőzeteiben, 
az Erdélyi Érchegység diabázokból, porfirilekből és tufáikból álló 
bázikus eruptív vonulatában, a hézagos Keleti Kárpátok alsó miocén 
konglomerátumainak és f lis vonulatának «zöldkő» zárványaiban, ja 
Gömör-Szepesi Érchegység 70 km bosszú és 30—40 km széles dia
bázos zöldpala és porfiroidos sorozatában, a Kis-Kárpáiok hasonló 
de inéiafliros eriiptívumoktől kísért képződményeiben, stb. (19).

Az ofiiolitok képződésével kapcsolatos vulkáni tevékenység is 
ércesedéssei járt, amely helyenként tekintélyes bányászati objektu
mok kifejlődéséhez vezeteti. Ércei többnyire a jellegzetesen bázikus 
magmához kötött króm, titán és nikkel ásványait is tartalmazzák, 
továbbá az ugyancsak baziicitást kedvelői Fe, Co, As és Mg ásvány- 
társulásait. Ilyenek pl. az aki un at krómvasérc (Tiszovica, Dubova, 

.stb.), az Erdélyi-Érchegység-beli kovand-lömzisök (Kazanesd, Csun- 
gánv N1 tartalommal, Rossia, Soborsin), a Gömör-Szepesi Érchegység 
érctermő sorozata: Au, Ág, Hg, Cu, Zu, Pb, Ni, Co, Sb, As-tartalmú 
hatalmas vasércteilepeiveL és magnezitvonulatával stb. De feltalál
ható к az ércesedés nyomai a Kis-Kárpátokban is, Sb-al.

A kész öregének ezzel szemben ismét más anyagot szolgál
tatnak. Területükön ú. n. pacifikus, tehát viszonylag savanyúbb, 
mészalkáii-sorbeli magmiatikus kőzetek törnek lel, miután a siat- 
kéregnek ehelyütt történt tetemes megvasitagodásia révén, a benne 
keletkezett törések mentén felhatoló magma aránylag sok sziili- 
kálos és meszes kőzetanyagot olvaszt magába. Szép példa erre a 
belső-kárpáti harmadkori vulkáni hegykoszorú, amely andezites, daci- 
tos és riolitos kőzetekből épült fel. Ennek a vulkánosságnak zöld- 
köves részével kapcsolatosak a Kárpát-medence lekintétyes arany 
és ezüst előfordulásait is. Ez szolgáltatta a Selmecbánya- és Körmöc- 
bánya-vidéki (Au, Ag. Pb, Cu, Zn), a Mátra-vidéki .(Au, Ag, Cu), a 
Tel ki bánya-környéki (Au, Ag), a Nagybánya- és Kapnikbánya-vidéki 
(Au, Ag, Pb, Cu. Zn, Sb, W), az Erdélyi Érchegységbeli (Au, Ag,
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Pb. Cu. Zn, Sb. Te) nagyhírű ércbányászat alapját- .Valamennyi itt 
előforduló fém savanyú és intermedier magmához kötött.

Megint más eruptiv kőzetek jelennek meg a hegyképző erők 
hatására átlósan, még pedig nagy mélységekig összetöredezett merev- 
táb'iákban. Ott a sM  közepes vastagságú és nyugodtabb településű 
lévén, benne a magma, — idegen anyagok lényeges beolvasztása 
nélkül, — közel eredeti összetételben tör a felszínre. Ezért a kratogén 
területeket többnyire bázikus, alkáliás ú. n. atianti-sorbeli kőzetek 
jellemzik. A magyar közbenső tömegben is főkép bázikus 'közietek, 
bazaltok törteik fel, pl. a Balatoni-felvidéken, Salgótarján környé
kén stb. Az a körülmény, hogy ezek a hazai ti éle, ségek nem képviselik 
olyan tisztán az (atlanti sort, mint a nagy krailogén táblák eruptív 
kőzetei, annak az az oka, hogy a magyar közbenső tömeg tulajdon
képen még az crogénhez tartozik. A közbenső tömeget körülölelő 
öregén két ága, a Kárpátok és a Dinaridák, túl közel vannak hozzá 
és ezért benne a pacifikus jelleg (Ca-K-Na) részben még dominál, 
bár atlanti bélyegek (К-Na) is jelentkeznek már. A kőzetek főkép 
a mediterrán sor felé (K), de a nefetin és titán fellép lével helyen
ként már a tiszta atlanti sor (Na) felé is átmenetet mutatnák.

A kárpáti harmadkori vulkáni koszorú magmatikus kőzeteinek 
érceloszlási viszonyaival kapcsolatban a közeimúlthain két átfogó 
munka is jelent meg. Beható statisztikai kőzet-vizsgálatok alap
ján Szádeczky-Kardos E lem ér  (29) a miagmatükus kőzetek kristályos- 
sági foka, Vendel Miklós (32, 33) pedig a magma s a v a n y ú s á g !  foka 
és az ércclosztás közötti összefüggésekre mutatott élesen rá.
( Előbbi szerint a kriislályosság, de az ércesedés is függvénye 
lévén a lehülési, a megmerevedést, tehát végeredményben a mély
ségi viszonyoknak is, a magmatikus kőzetek kristályossági fokából 
következtetni lehet a várható ércesedés mértékére és mélységére. 
Szádeczky vizsgálatai szerint a harmadkori nemesérctelérekkel kap
csolatos kristályossági optimum intermedier magmaösszetétel (an- 
dezit-daeit) esetén a mikro-holdkristályos szövet; alacsonyabb vagy 
magasabb kristályosságnál az ércesedés megszűnik. A viszkózusabb 
savanyú magmák (riolit) esetén a kristályossági fok valamivel ala- 
c oiyabb, bázikusabb magmánál valamivel magasabb.

A zöldkövesedés vagy propilitesedés azért is velejárója az é le s e 
désnek, mert a propililek uralkodóan éppen a kérdéses nemesére 
formációk optimális kristályossági — (lehülési-, mélységi-) óv kép
ződményei.

Vendel szeriint a propilitesedés és az ércesedés intenzitása; nem 
c at; együtt jár, de függvénye is a magma savanyúságának. Az érce
sedés és ezzel a propilitesedés optimumának megfelelő magúiasavá
ny óságot (ebben a pacifikus kőzet- és fém tartományban) kb. 
60—630/o SiOs-raek találta. Innen kezdve, csökkenő SiOs felé haladva 
gyorsabban, növekvő savanyúság mellett pedig lassabban, de hatá
rozottan gyengül az ércesedés. Tudományos statisztikai alapon is 
igazolást nyert tehát a régi ércbányászok ősi tapasztalaton alapuló 
szabálya: «Quarz bringt und Quarz nimmt Erz.»
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IX. Az orogenezis, valamint a szén, olaj, só, bauxit, mészkő- 
dolomit és általában az üledékes kó'zetek képződése.

A szén- és sóképzodésmek mint ismeretes egyik legfontosabb 
tényezője a kiima. Ez azonban a Föld hegyképződési periódusaiban 
általában kedvezőbb. Nem c;ak a sarki régiókban, hanem a forró 
és mérsékelt foktöveken is. A Föld kisebb lapultsága, gömböly- 
dedebb formája miatt szélesebb pasztában érik a Nap sugarai merő
legesen,. ill. nagy szög alatt. A melegebb kiima pedig erősebb párol
gással és dúsabb növényzettel jár. Előbbi, megfelelő körülmények 
között, a tengervíz intenzívebb besűrűsödéséhez, tehát a sótartalom 
kicsapódásához, utóbbi nagyobb szénképződési lehetőséghez vezet. 
Maga a hegyképződés, gyakori térszín ingadozásaival, mindkét folya
matnak kedvez. A lassú süllyedés a szénképződésnek, a lassú emel
kedés a sóképződésnek. Az orogének mentén ilyenkor liefűződő és 
szeliőzetlen vizű tengeröblök pedig az olaj-képződésnek kedveznek.

Mindezek a feltételek lokálisan természetesen a Föld más perió
dusaiban is bekövetkezhetnek, de nagyobb mértékben kétségtelenül 
orogén fázisában állanak be.

Ezért jelentkezik az első szenesedés 2 m vastag anitracit-tclep 
formájában a finnországi proterozoikum gyűrt kőzelsorában, az első 
tekintélyesebb szenesedés a kaledoniai orogenezissel kapcsolatban 
pl. az északiamerikai, az angliai, a cseh- és svédországi szilurban, 
a leghatalmasabb szenesedés a karbonban és a legkiterjedtebb a. 
jurától a tercierig bezárólag, tehát az alpi orogenezissel kapcsolatban. 
Ezzel szemben a kambriumban, a devonban, a permo-tri,aszban, 
valamint a quarterben a szenesedés vagy teljesen hiányzik, vagy' 
lényegesen kisebb jelentőségű.

Hasonló a helyzet a földi olaj terén. Nagyjelentőségű olaj és- 
gáz előfordulás ismeretes Észak Amerikában, az Appal,ach v. Alleg
heny hegység szihír- és karbonjában, valamint az alpi orogenezishez. 
kötötten, a kréta- és főleg a tercierben, ahová többek között a hazai 
és szomszédos gáz, petróleum, ozokerit és aszfalt előfordulások is, 
tartoznak.

Jelentős, a kaledoniai orogenezissel kapcsolatos sóelőfordulások  
ismeretesek Észak-Amerika, Pennsylvania szilurjábóí, gyengébb elő
fordulások a kélettengeri tartományokból és igen tekintélyeseik 
a német Zechstem-ből, tehát a herein orogenezist követő karbon- 
perm határáról és a felső permből, továbbá az alpkárpáti területek 
harmadkorából. A sótelepek képződése itt is, mint mindenütt, kö
vetni látszik a hegy képződési fázisokat, és szoros összefüggésben áll 
a regressziókkal, amint ez" pl. Szádcczky E. 1931. és F. Lotze 1936. 
évi diagrammjaiból, K ober  1933. évi adataiból és Szalui-nak 1936. évi, 
a hegy képződés és az élet e vu lue lója közötti kapcsolatot feltüntető 
diagrammjából is kitűnik.
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J 7. itbni.

_A b au xi l keletkezése is szoros kapcsolatban áll az orogenezis- 
seT. Még pedig kénegemelkedéssei és forró, nedves, tellát tropikus 
ill. szubtrópikus klímával jár együtt. Az európai bauxitok (a spanyol, 
francia, olasz, jugoszláv, görög, román, 'magyar, osztrák, német 
és ir) a jurától kezdve a kréta és tercieren át közvetlenül az alp- 
kárpáli hegyképződési éra különböző fázisait kísérik. Ugyanígy az 
észak- és délamerikai, valamint az indiai, előfordulások is. Érdekes 
kivételt képez az egyik orosz bauxil-előfordulás. amely Tichvin-nél, 
a Novgorod-i járásban, Lcningrád közelében fekszik. Ennek alsó- 
karbon kora paleontológiái letelek alapján (Stigmaria besides) is 
kétségtelen bizonyítást nyert és a devon-alsó karbon határán le
zajlott breton orogén fázissal függhet össze, tehát a variszkusi v. 
herein éra orogenézisével.
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De ugyanilyen kapcsolat áll fenti a hegy képződés ill klíma
változás és a nagy tengeri m ész-lerakódások  között is. Miután a 
mészkőtelepek főleg mészkiválasztó baktériumok, moszatok, algák, 
foraminiíerák, koraitok, kagylók és csigák közben jöttével keletkez
nek, ezek nagy része pedig napfény- és melegkedvelő lévén, könnyen 
belátható, hogy ilyen klimatikus viszonyok között jobban is te
nyésznek és elhalásuk után mészvázaikkiat erősebb ütemben növelik 
a mész-anyag felhalmozódását. (1. Ch. Schlickert diagrammját is 
az atmo- és litoszféra változásairól, Kober 1912.)

De „a klasztikiis ü ledékek  képződése is meggyorsul az orogieímezis 
' okozta nagyobb kiima- és szintkülönbségekkel.

Végeredményben tehát megállapíthatjuk, hogy nem csak a 
pacifikus vulkán izmus és az ezzel járó ércképződés, valamint a 
metamorfózis, hanem a szén. olaj, gáz, só, bauxü, mészkő-dolomit (és 
általában az üledék-képződés is megélénkül a Föld orogén, vagyis 
kigömbölyödötlebb fázisaiban. Épúgy, mint a kLima-rosszabbodás, 
az eljegesedés és a fokozottabb atlanti vulkanizmus is, bolygónk 
geoszinklinális ill. lapultabb fázisába esik.

X. Végszó.

összegezve és a 17. ábra diagrammjába foglalva az elmondot
takat, egészen világossá és félreérthetetlenné válik a kozmikus erők 
okozta tengelykörüli forgásnak és az ezzel járó pulzációnak nagy,, 
•sőt döntő szerepe a geológiai események létrehozásába#!. A belső 
erők, úgy mint a kémiai, valamint a hő, az izosztázia és a kontrak
ció radiális hatásának érintetlen hagyása mellett is, mind világosabbá 
válik a rotáció szerepe a Föld életében és háztartásában, arculatának 
kialakításában. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy nem 
csak a Föld felszínének tagozódását, hanem azon belül a kralogének 
és orogének szerkezetét kialakító ú. n. tektonikus erők legnagyobb 
és legfontosabb részét is, a rotáció szolgáltatja.

*

A geomeclianika révén kiszélesülő geológia és rokontudományai: 
az asztronómia, a geofizika, geokémia stb. közelii kezdetben gyenge 
szálak, mind erősebb kapcsolatokká épülnék ki.

így válik a szilárd kéreggel foglalkozó földtan — érdeklődési 
és munkaterületének bővülésével — egyrészt phitógeológiává, a mély 
ségek geológiájává, másrészt K ober egy  újabb kifejezésével élve, 
kozmo-geológiúvá, a mindenség geológiájává. És ezzel a földtan 
szakigazságai is mind általánosabb érvényűekké, mert nemcsak geo
lógiai, hanem egyben asztronómiai, fizikai, kémiai, mechanikai és 
matematikai igazságokat is igyekeznek kifejezni. Tehát természeti 
igazságokat, egyetemes igazságokat. Vagy egyszóval: igazságokat.


