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AZ ŐSLÉNYTANI RÉTEGAZONOSITÁS ALAPJAI

Dr. Géczy Barnabás

A rétegazonositás célja a földtani egyidejűség meg- 
állapitása: a rétegek időrendiségánek tisztázása megköny- 
nyiti a földtörténeti tájékozódást.

A rétegazonositás legegyszerűbb módja a folyamatos
ság elvére épül: ugyanannak a rétegnek minden része egy 
időben keletkezett. Fedetlen térszinen a réteg elterjedé
se gyakran több km-re nyomon követhető, általában azonban 
a rétegazonositás vastagságon, kőzet jellegen stb. alapuló 
egyszerű módszere csak a kőfejtő határai közt alkalmazha
tó, sokszor már csak azért is, mert a rétegek maguk sem 
haladják túl a kőfejtő határait. Nyugodt környezeti felté
telek mellett igaz, egy-egy réteg több száz km-en át vál
tozatlan lehet. Ny-Franciaország felső liász képződményei
ben két réteg is akadt', melynek vastagsága nem haladta meg 
a 13 cm-t, ugyanakkor 200 km-en át végig kisérhető volt 
(GABILLY, 1967)* Itt azonban az egyidejűségről az ősmarad
vány tartalom is tanúskodott:.

Az őslénytani azonositás elve szerint az azonos ős
maradvány együttest tartalmazó rétegek egyidősek. (AUBOUIN, 
1967.) Ez a lényegében W.SMITH-ig (1795) visszanyúló fel
ismerés az élőlények két sajátságára épül:

1. törzsfejlődés
2. földrajzi elterjedés.

A törzsfejlődés a rétegek történeti egymásutánjának megis
merését segiti elő; a földrajzi elterjedés az ősmaradvá
nyokra épülő rétegazonositás határait tágitja ki. Mint min
den történeti folyamat, a szerves élet története is ismét
lődő, és soha vissza nem térő elemekre bontható. Az ismét
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lődő folyamatok az egyedi fejlődés körébe tartoznak és nem 
lépik túl annak szintjét, A fejlődés-sorok végső tagjai itt 
minőségileg nem különböznek a sor kiinduló tagjától. Ezeket 
a fejlődésben megrekedt szervezeteket az állóvizekhez ha- 
sonlithatjuk — - szemben a törzsfejlődés folyamaival. Réteg- 
azonositásra általában a nem fejlődő csoportok éppúgy al
kalmatlanok, mint ahogyan a természet ismétlődő évszakos 
változásai és az ebből adódó rétegtani jellegek a mikor 
kérdésére nem adhatnak választ. Az urkuti mangán összlet 
mangángazdag és mangánban szegény rétegeinek mélyreható 
vizsgálata következtetni engedett a finoman rétegzett üle
dék keletkezési időtartamára (300-320 ezer év: CSEH NÉMETH, 
1967), azt azonban, hogy ez időmennyiség a földtörténet me
lyik szakaszára jutott, az ismétlődő változás nem határozta 
meg. Önmagában az éveknek sincs jellemzője: az években vagy 
pontosabban évmilliókban számoló "abszolút kronológia" 
ugyanúgy nem pótolhatja a földtörténetet, ahogyan egy örök- 
naptár sem nevezhető történelemkönyvnek.

A fejlődés nélküli szervezet csoportoknak számos neve 
van: archaikus, primitiv, perzisztens, konzervativ, relik- 
tum, bradytelikus, eurychron, stb. Talán az élő kövület meg
jelölés a legkifejezőbb (CASSAGNE, 1967)* Ezeknek, mint a 
primitiv társadalmaknak "nincs történetük". A növény és ál
lat világban egyaránt megtalálhatók, úgy az alacsony mint a 
magasabb fejlettségű csoportok között. A múltban visszafelé 
haladva, a történések dialektikája szerint valamennyi egy
kori flóra és fauna tartalmazott "élő kövületeket". Ameny- 
nyiben egy ősmaradvány együttes kizár-ólag ilyen szervezet
ből áll, időjelzésre épp oly alkalmatlan, mint ahogyan az 
órakereskedés álló órái sem mutatják az időt. A geológus 
bosszúságára néha gazdag és jómegtartásu ősmaradvány együt
test kell rétegazonositás szempontjából értéktelennek minő
síteni. Magyarországon .kizárólag a Phylloceras és Lytoceras 
tartalmú rétegek pontosabb azonosítása ezért lehetetlen.
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Az őslénytani azonosítás elve tehát csak megszorí
tással érvényes,

Szerencsére sokszor egy egy —  nem is mindig jó 
megtartása —  ősmaradvány pontos rétegtani azonositást 
enged meg. A dunántúli epimetamorf palarátegsor szilur 
időszaki keletkezését ORAVECZ (1964) néhány Graptolites 
töredék vékonycsiszolatával bizonyította —  meggyőzően! 
Ezek a csiszolatok uj megvilágitásba helyezték a magyar 
ópaleozoikum ismeretét. Az 1969- évi budapesti Mediter
rán Jura Kollokvium villányi kirándulásán néhány ősma
radvány alapján egymástól függetlenül három kutató is 
felismerte, hogy a klasszikus kallovi ammoniteszes pad 
feküje, melyet több mint száz év óta a bath emeletbe so
roltak, valójában a legalsó pliensbachit képviseli. Pár 
perces alapos felkészültséggel végzett megfigyelés, min
den műszerezettség nélkül több mint 20 millió évet je
lentő helyesbítést eredményezett a rétegtani képen! 
ROUTHIER Írja (1969, 32 1.) ... "ellentétben azzal amit 
túl gyakran hisznek és amit néha’még le is merészelnek 
Írni, a földtanban az átkutatás (exploration) fázisa na
gyon távol van attól, áogy befejezett legyen". Ebben a 
fázisban a "mente et malleo" jelmondata változatlanul 
érvényes.

Az őslénytani rétegazonositásra azok a fennmara
dásra alkalmas vázu szervezetek alkalmasak, melyeknek 
nagy földrajzi elterjedése gyors törzsfejlődéssel páro
sul. Amennyiben ezek a szervezetek könnyen felismerhetők, 
az azonosítás kellő ismeret birtokában azonnal, a terepen 
is elvégezhető. Az időrendiség megállapításának kulcsa 
tehát a törzsfejlődés. A törzsfejlődés az egyedi fejlő
dések ismétlődésén keresztül valósul meg, és már ezért 
is lényegében' visszafordíthatatlan történeti folyamat. 
Hiszen maguk a "hologenezist" (ZIMMERMAOT, 1968) össze
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tevő egyedi fejlődés-részek sem fordíthatók vissza. DOLLO 
(1893) evolúció irreverzibilitását hangsúlyozó törvénye a 
szervezet egészét tekintve lényegéten helyes.

Más kérdés viszont, .mennyiken alkalmazható a fejlő
dés visszafordíthatatlanságának törvénye a szervezetek váz
részeire, azaz az őslénytani anyagra? Az élettan és az ős
lénytan számos példával bizonyította a különböző csoportok 
egyes szerveinél az alak-hasonlóság lehetőségét. A konver
gencia kimutatása —  ami természetesen az idő viszonyok 
értékelésére is kihatással bírhat, a rétegtani őslénytan 
fontos feladata. A különböző időben ált és különböző cso
portokba tartozó alakok hasonlóságának a felismerése nem 
csak a geológus hallgatók gyakorlatánál jelent nehézséget: 
gyakran a kutatótól is elmélyült vizsgálatot igényel. Itt 
most már nem a fejlődésmentes szervezetek tovább éléséről 
van szóT hanem a törzsfejlődés egyes bélyegekben megnyil
vánuló "játékosságáról’*, A konvergencia lehetősége fokozód
hat azoknál a csoportoknál, melyek taxon gazdagsága nagy, 
fennmaradásra alkalmas alaki bélyegeik száma viszonylag 
kevés (pollen, levél, stb.).

Azoknál a szervezeteknél, melyeknek a fennmaradási 
lehetősége csekély, gyakran nem állapítható meg biztosan, 
vajon a különböző időben fellépő alakok között közvetlen 
törzsfejlődési kapcsolat van-e, vagy pusztán alak hason
lóság, Az alsó devon ősharasztok (Psilopsida) ás a ma élő 
Psilotum viszonya ezért tisztázatlan. Más a helyzet azok
nál a csoportoknál, ahol a fosszilizálódásra alkalmas szi
lárd váz nagy mennyiségben maradt ránk. Az egymásra követ
kező lelet-anyag''összehasonlitásával az ismétlődő alakok 
esetében megállapítható, vajon itt élő kövületről, alak
hasonlóságról, vagy esetleg részben visszaütő fejlődésről 
van—e szó?
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A sziluridőszaki egyenes házu ősöktől származó Ammo- 
nites félék háza a devonban fokozatosan felcsavarodott. 
Köztudott, hogy alárendelten már a triászban is, fokozot
tabb mértékben a jurában és a krétában egyes Ammonites 
csoportok háza ismét kicsavarodott, anélkül, hogy a ház 
többi eleme (lóbavonal) az ősi fokra visszatért volna. 
WIEDMAMN" (1969) értékes tanulmányában utalt arra, hogy a 
már másodlagosan egyenes házu Ammonites-félék számos ágá
nál a ház ismételt felcsavarodása megfigyelhető. Ezzel 
egyidőben a lóbavonal is jelentős- egyszerűsödést; szenved, 
és a quinquelobat primersutura átadja a helyét az ősi 
quadrilobat primersuturának. A krátaidőszak során tehát a 
lobavonal progressziója mellett (sexlobat) jelentős visz- 
szafejlődés is látható: egyes krétaidőszaki alakok a 
törzsfejlődés során a triász formákhoz térnek vissza —  de 
nem minden bélyegükben! Az egész szervezet, a lágytestet 
is figyelembevéve, kátségkivül különbözött a triász ősök
től. Mindenesetre, ahogyan az örökléstanban számolni kell 
a visszaütő, reverz mutáció lehetőségével, az őslénytanban 
és annak rátegtani alkalmazásában sem zárhatjuk ki az egy- 
egy szervben visszatérést jelentő regresszív evolúció je
lentőségét. Figyelemre méltó viszont, hogy ennek a törzs- 
fejlődési lehetőségnek a felismerése az őslénytannak és a 
biosztratigráfiának köszönhető.

A rétegazonositás idő határait a jellemző szervezet
csoport törzsfejlődésének tempója szabja meg. A gyors __ ■ 
törzsfejlődés tempójú pelágikus szervezetek fajöltője sőt 
nemzetség öltője a mezozoikumban nem lépi túl az egy mil
lió évet. Az abszolút kronológia jelenlegi hiba határai 
ennél sokkal szélesebbek.

Azt, hogy egy csoport törzsfejlődése gyors vagy 
lassú, a tapasztalat mutatja meg. Felismerése pillanatában 
minden csoport adott rétegre azaz "adott korra" jellemző.
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A későbbi vizsgálat megerősítheti vagy módosíthatja az 
első megfigyelést. A Hystrichosphaeridaek megismerés tör
ténete jó példája az •'időbeli elterjedés” viszonylagossá
gának, illetve'a mikroplankton kutatás fejlődésének:

1938} szilur 
1949» alsó .kambrium 
1945> ma élő 
1 9 5 5) harmadidőszak 
1960, devon stb.

Az eredetileg "szilur vezérkövület" igy vált "kambriumtól 
máig élő csoporttá" (EMBERGER, 1968), Az újonnan felfede
zett csoportok kronológiai értékelésénél tehát az óvatos
ság indokolt.

Az őslénytani azonosítás térbeli határai kedvező 
körülmények között szinte korlátlanok. A mai élővilágban 
a kozmopoliták száma alárendelt ugyan, a szállitódás azon
ban megsokszorozhatja az eredeti elterjedési kör terüle
tét (spóra* pollen), BÁiDIné (1965) sikerrel alkalmazta 
a Trinidad—i Nannoconus zónákat a bakonyi krétaidőszaki 
rétegek azonosításánál. Egyes jura Ammonitesek É és D 
Amerikától Japánig gyűjthetők. A szükebb területre korlá
tozott fajok természetesen csak kisebb földtani egység 
rétegazonositást segitik elő.

Rém minden ősmaradvány mutatja a pontos időt, a 
földtörténet legjobb "stopperórái" azonban mégis az ősma
radványok köréből kerültek ki.

Lehetséges, hogy egy szervezet-csoport földrajzi 
elterjedése idővel változást szenved. A jura időszaki 
Ammonitesek köréből az első Hildocerataceaek (Euciniceras, 
Protogrammoceras) a K mediterrán területen jelennek meg, 
mely valószínű az alsó jurában az Ammonoideák fajképződé
si centruma volt. Az első alakok már a jamesoni zóna leg
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felső részén megtalálhatók. Az ibex zónában átterjednek 
a Ny mediterrán területre (Marokkó). A davoei zónában elé
rik É Spanyolországot, Portugáliát, és CANTALUPPI-MONTA- 
NARI (1968) szerint Itáliát. A doméri alemeletben az angol
párisi medencébe is felhatolnak, A Hildocerataceaek terüle
tenkénti eltérő fellépése adott területen keveset von le a 
csoport rétegazonositó jelentőségéből. Az angol-párisi me
dencében a Protogrammocerasok több mint másfélszázados 
gyűjtés eredményeként egyértelműen a doméri alemelet bi- 
zonyitékai. Anikót azonban távolabbi területek rátegazono- 
sitását tűzzük feladatul, a csoport észlelt teljes időbeli 
elterjedésével kell számolnunk.

A rétegazonositásánál nagyobb nehézséget okozhat a 
csoport ismétlődő vándorlása. DONOVAN (1967? 1968) szerint 
Angliában az ugyancsak alsó jura Ammonoideák körébe tarto
zó Paltechioceras a raricostatum zóna alján jelenik meg 
(densinodulum szubzóna). A raricostatum szubzónában eltű
nik, pontosabban más területre húzódik vissza. A Paltechio
ceras a macdonelli szubzónában tér vissza Anglia területé
re és a raricostatum zóna legfelső szakaszában (aplanatum 
szubzóna) válik uralkodóvá. Azt természetesen, hogy adott 
szelvényben a Paltechioceras tartalmú rétegek a raricos
tatum zóna alsó vagy felső szakaszába tartoznak-e, a pon
tos rétegtani helyzet vagy a kisérőfauna dönti el. A lehe
tőséghez mérten minél teljesebb fauna gyűjtése tehát nem 
elfecsérelt idő, még azokban az esetekben sem, amikor a 
'Vezérlő ősmaradványok" a kőzetből már az első .kalapács- 
ütésre kiszabadulnak. A Villányi jura Ammoniteseket múlt 
századi gyűjtemények alapján TILL (1906—1911) és LÓCZY 
(1912-1915) közel egyidőben dolgozta fel. A 46 példányból 
álló DREVERMANN gyűjteményt TILL 26 fajra tagolta: a 284 
példányból álló LENZ gyűjteményt 60 fajra. Végül összesít
ve 551 példány alapján 80 fajt vagy alfajt különített el.
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LÓCZY, főleg HOFFMANN és HANTKEN gyűjtését vizsgálva 1384 
példány alapján már 128 fajt illetve alfajt irt le. Az, 
hogy a lényegéhen kallovi fauna idegen pliensbachi eleme
ket is tartalmaz, már a 46 példányos DREVERMANN gyűjte
mény alapján is kimutatható lett volna. Annak a kimutatá
sára viszont, hogy a kallovi ás a pliensbachi emelet mel
lett a faunában alsó bath elemek is előfordulnak, már sem 
a DREVERMANN sem a LENZ gyűjtemény nem bizonyult alkalmas
nak: mind a négy alsó bath Ammonites a sokkal gazdagabb 
LÓCZY anyagból származik.

Az őslénytani rétegazonositás pontossága és árnyalt
sága az őslénytan színvonalától függ. Az ősmaradványok 
egyeztetése, ami általában nevezéktani kérdések megoldását 
is igényli, az azonosítás szempontjából jellegtelen "élő 
kövületek" kizárása, a konvergencia felismerése, a vissza
ütő evolúció esetleges kimutatása-, az adott flóra és fauna 
dinamikus földrajzi ás történeti értékelése a helyi megfi
gyelésektől az azonosítást egyre távolabbi területekre ki
terjesztve, összetett feladat, melyben a nagy anyag-gyűj
tésre és teljes flóra és fauna feldolgozásra épülő mennyi
ségi és az összes formák finom elemzésén alapuló minőségi 
vizsgálatnak egyaránt szerepe van. Távolról sem elég tehát 
az ősmaradványok "meghatározása". TINTANT (1966) jogosan 
hivta fel a figyelmet arra a veszélyre, amit a földtannak 
az őslénytan "meghatározó" szintre süllyesztése jelent ... 
"ahol az ősmaradványok elveszítik lényegüket, élőlény vol
tukat, csak hogy tárgyá, "jelzővé" váljanak ugyanolyan ci- 
men, mint egy nehézásvány".

Amennyiben tehát a rétegazonositás közvetlen hazai 
célkitűzéseit mérlegeljük, első sorban is az őslénytan fej
lesztése a fő feladat. A mennyiségi vizsgálat alapjait a 
soha nem látott méretű feltáró munka (mélyfúrások stb.) 
már megteremtette. A feldolgozás módszerességéhez sok se-
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gitséget nyíljt BOROVIKOV és ZSAMOJDA (1966) Szovjetunió 
számára készült és a hazai viszonyokra is jól alkalmazható 
mélyreható felmérése. A felmérés szerint "maguk a térképező 
geológusok sem értékelik kellőképen a retegtani vizsgála
tokhoz szükséges őslénytani vizsgálatok jelentőségét",
—  már pedig az ahszolut kormeghatározás, paleomágneses 
sth. módszerek csak "segéd és kiegészitő" módszerek inkáhh 
elméleti jelentőséggél.

A rétegtani őslénytan fejlesztését a szerzők elsősor
ban az őslénytani monográfiák publikálásától várják, vala
mint a képzés olyan hiányosságainak kiküszöbölésétől, amely 
a földtani vagy biológiai oktatás figyelmen kivül hagyásá
ból fakadt. "Az őslénytani és rétegtani vizsgálatok elsza- 
kithatatlanul egymásba fonódó elemei a földtan egyik alap
vető ágában folyó .kutatásoknak,- igy ezek egymástól függet
lenül nem létezhetnek és nem is fejlődhetnek".

Tudjuk jól, nem minden kőzet üledékes, és nem minden 
üledékes kőzet tartalmaz ősmaradványokat. Ott azonban, ahol 
ősmaradvány-anyag rendelkezésre áll, elsőrendű feladat en
nek sokoldalú értékelése. Az ősmaradványok mellőzése vagy 
lebecsülése a földtanban szakmai elmaradottság, aminek nem 
csak-a rétegtani párhuzamositás megalapozottsága látja ká
rát, hanem a földtani összkép nemzetközi szinvonala is.

-  11 -
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