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A RÉTEGTANT KORRELÁCIÓ ÜLEDÉKFÖLDTANI ALAPJAI
Dr» Hámor Géza

(Vitaindító referátum az MFT "Rétegtani korreláció és 
nevezéktan kérdései" cimü kollokviumán)

A vitaindító előadásra vonatkozó felkérés a réteg- 
tani korreláció kőzettani, tektonikai és geokémiai módsze
reinek bemutatását tűzte ki feladatomul®

A téma terjedelme természetesen egyrészt meghaladja 
e publikáció kereteit, másrészt egyszerű módszerismerte
tésként valószínűleg nem nyújtana olyan ismerettöbbletet, 
amelyet a kollokvium résztvevői elvárnak® Ezért véleményem 
szerint hasznosabb, ha — - a módszereket ismertnek tekint
ve —  azoknak az alapelveknek az összesítését adom közre 
(a teljesség igénye nélkül) melyek legjobb meggyőződésem 
alapján alkalmasak a korszerű rétegtani gondolkodásmód ki
alakítására ás fejlesztésére, a különböző rétegtani felfo
gások kontrolljára, egyeztetésére.

Ezzel egyúttal lerögzíteni kivánom azt az alapvető 
felfogásomat, mely szerint a kőzettani, geokémiai, tekto
nikai megfigyelések önmagukban nem lehetnek a rétegtani 
vizsgálatnak sem tárgyai, sem eszközei.

Azzá válhatnak azonban, ha ezen adatokat és vizsgá
latokat a tágabb értelemben vett (tehát a vulkáni működés 
anyagait is figyelembevevő) üledékföldtani kiértékeléssel. 
használhatóvá és értelmezhetővé tesszük a folyamatok, a 
fejlődéstörténet rekonstrukciója szempontjából. A fejlő
déstörténet’ ilyenmódon történt tisztázása teszi csak le
hetővé- az eseménysoroknak természetes időegységekhez kö
tött taglalását, korbesorolását, a rétegtan kimunkálását.
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Az eddigi gyakorlat fő módszere ennek éppen fordítottja 
volt: az őslénytani vagy más módszerrel "megfogott" pilla
natfelvételek jó (vagy esetleg éppen rossz) egymás fölé 
vagy alá helyezésétől kialakított mesterséges időegységek 
többnyire hiányos láncolatából próbálta a fejlődéstörténe
tet felépíteni» Tudományunk kezdetén a rétegtan klasszikus 
felfogásban megállapította: a mélyebben fekvő képződmény 
(normális rétegsorrend esetében) idősebb mint a felette 
települő* A klasszikus rétegtani őslénytan ugyanezt a vi
szonylagos értékelést szolgáltatta a törzsfejlődés adatai
ra alapozva. A tudomány jelen állása mellett sem szabad 
elfelejtenünk: a földtanban általában relativ, viszonyított 
adatokkal dolgozunk.

A korszerű rétegtan alapjait elsősorban a regionális 
vizsgálatok szolgáltatják. Ezzel azt kivánjuk hangsúlyoz
ni, hogy a klasszikus rétegtan idő-központu tevékenysége 
helyett (illetve a mellett) nagyobb figyelmet kell fordí
tanunk a rétegtan térben történő kimunkálására. Amennyiben 
ez sikerül, a "rétegtani korreláció" fogalmát uj tartalom
mal tölthetjük ki.

A regionális vizsgálatok sem nélkülözhetik természe
tesen a megbízható alapadatokat, amelyek a szintézis leg
fontosabb építőkövei. A legfontosabb rétegtani alapadat
ként számontartótt őslénytani adatok (kövületek) mellett, 
éppen a térbeli értékelés elvégzéséhez egyre nagyobb je
lentőségűvé válnak a komplex üledékföldtani adatok. Ennek 
kézenfekvő voltát egyetlen tény is bizonyltja: többszörös 
nagyságrenddel nagyobb mennyiségű üledékföldtani adattal 
rendelkezünk egy-egy területről, mint őslénytani adattal. 
Igaz ugyan, hogy az élet fejlődésével az őslénytani adatok 
a földtörténet folyamán exponenciálisan növekvő mennyisé- 
güek, ugyanez a jelenség megfigyelhető azonban az üledék
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földtani adatok terén is az egyre fiatalabb képződmények 
egyre nagyobb változékonyságával kapcsolatban.

A földtani jelenségek tér-idő szemléletű értelmezé
sének jelenleg legkorszerűbb módszere a földtani térképe
zés® Ennek végrehajtása során mindenekelőtt szakitani kell 
azzal a régi szemlélettel, amely (többnyire mesterségesen 
létrehozott) időegységek térképei ábrázolását tekintette 
fő feladatának és céljának® Ma már a cél egyre inkább a 
földtani események pontos leirása, regionális értelmezése, 
melynek egyik eszköze a dokmáentativ tartalommal rendelke
ző grafikus interpretáció® Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy 
rétegtant kimunkálni földtani térképezés nélkül és viszont 
lehetetlen®

A földtani térképezés során alkalmazott üledékföld
tani módszereknek választ kell adnia a rétegtant megalapozó 
következő fontos kérdésekre;

1. Rétegsorrend megállapitása. Közhelyszerűen hangzó 
igény, de egzakt megvalósitása csak nehéz és felelősségtel
jes munkával ás komoly technikai apparátussal lehetséges, 
Itt természetesen nem csak a rétegsorrend egy adott ponton 
történő megállapitására gondolunk (ez csak-fúrási feladat 
lenne), hanem a rétegek, képződmények komplex leirására és 
vizsgálatára vertikális irányban (anyagi összetétel, szin, 
réteghatárok felszine és állapota, rétegzettség, vastag
ság, fontos üledékjellegek, szerves maradványok, telepü
lési mód —  diszkordancia — , stb.).

2« Rétegsorrend üledékföldtani kiértékelése. Ez min
denekelőtt mennyiségi-statisztikus kiértékeléssel kezdődik. 
Ennek során kritikai szemlélettel összegyűjtjük mindazokat 
az információkat, amelyekkel az eseményeket (vertikális fá- 
cies-változások, üledékhiány, vulkanizmus, uj anyagok vagy 
szerves maradványod megjelenése, stb,) rekonstruálni tud
juk. Ebben a kiértékelő fázisban legfontosabb a változások
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előjelének és nagyságrendjének megállapitása. Nem mindegy 
u,i. hogy egy tengervíz kiédesedáse vagy édesviz sósabbá 
válása révén alakulnak ki "csökkentsósvizi", "félsósvizi", 
"aligsósvizi", stb. faunák és képződmények. A nagyságrend 
megítélése hasonló okok miatt fontos (nem minden kavicspad 
jelent transzgresszót, még kevésbé lehet egy-egy szelvény 
faunaváltozásait "kéregmozgásokkal", sőt "földkéregmozgá
sokkal" kapcsolatba hozni, a vizmélység-változás nem je
lent mindig regressziót, pláne kiemelkedést). Lényegesnek 
tartom, hogy a faunakiértékelés ebben a fázisban még csak 
a fácies-értékelésig terjedjen.

3® Előzőkben észlelt jelenségek nagyobb területen 
történő nyomozása.

Az eddigiekben összefoglalt megfigyelések érvényes
ségi területét sürü hálózatú értékelésekkel kiterjesztjük 
legalább a következő fáciesterüiet határáig. Ennek során 
nagy súlyt kell helyezzünk a több helyen észlelhető azo
nosságok és különbségek felismerésére, hogy a rétegsor 
általános sajátosságait el tudjuk különíteni a különös 
jelenségektől. (Egyéni véleményként közbevetőleg jegyzem 
meg, hogy bár a különös jelenségek oknyomozó vizsgálata a 
geológus-munka egyik legszebb feladata —  és egyes esetek
ben perdöntő lehet —  óvakodnunk kell ezek kizárólagos ke
resgélésétől !)

Ennek a munkafázisnak a fő feladata a rétegsor regio
nális ellenőrzése, az üledékképződési ciklusok megállapitá
sa az üledékképződési ciklusok és az orogén fázisok közötti 
kapcsolatok tisztázása a horizontális fáciesváltozások, 
fáciesövek kimutatása ás a heteropikus fáciesek bizonyitá- 
sa. A mennyiségi—statisztikus értékelés itt elsősorban az 
üledékképződési ciklusok (őslénytani és egyéb módszerü) 
jellemzését és kiértékelését szolgálja. Vizsgálatainknak 
ebben a fázisában már meg lehet kisárelni a különböző vizs
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gálati módszerekből adódó eredmények szintetizálását® Ez 
akkor jó, ha a vizsgálati módszerek abszolút többsége azo
nosan jelzi a földtani történések lefolyását® Bizonyitó e— 
rejünek akkor tekintjük ezeket az eredményeket, ha azonos 
módon levizsgált fáciesterületeken azonos az üledékképző
dési ciklusok lefutásának trendje®

4. Összehasonlító vizsgálatok®
A regionális földtani térképezés és rétegtani vizs

gálat következő fázisában az összetartozó fáciesterőietek
ből ki alaki trjul̂ a földtani tájegységeket® A földtani táj- 
egységek alkotják az" ősföldrajzi-kifejlődésl területeket, 
ezek pedig nagyszerkezeti rendszerekhez tartoznak® Megál
lapításaink érvényességét .egyre tágabb környezetben kell 
ellenőriznünk, különös figyelemmel az egyes területhatáro
kon jelentkező változásokra®

Az ősföldrajzi kifejlődési területek között az elté
rések többnyire a teljes földtani felépítésben (tehát az 
aljzatban és a fedőhegységi sorozatban egyaránt) végigkö
vethetek. E területek vizsgálatának a rétegtani távkorreá.. 
láció szempontjából van elsődleges jelentősége. A földtani 
tájegységek között az eltérések csak egyik-másik üledék
ciklus vagy emelet képződményeiben jelentkeznek. Részletes 
vizsgálatuk a heteropikus fáciesek megállapítása, nagy- 
szerkezeti elemek bizonyítása és a helyi (országos) réteg
tan kialakítása szempontjából nagyfontosságu.

A fáciesterületek egy-egy emeleten vagy rétegössz- 
leten belüli faciológiai és litológiai változásokban tér
nek el egymástól® Kutatásuk a finomrétegtani megállapítá
soknál ás a litológiai kifejlődéshez kötött hasznosítható 
ásványi anyagok kutatásánál kiemelt jelentőségű,

Mindhárom területi kategóriát természetesen csak a 
horizontális és vertikális fáciesviszonyok alapos és pon
tos ismeretében lehet és szabad jellemezni, igy lehet a
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rétegtani megállapításokhoz szükséges alapvető őslénytani 
változásokat a fáciesváltozások által előidézett kisebb 
változásoktól különválasztani.

Az összehasonlitó vizsgálatok során kell a meglévő 
ismeret anyagot az egyéb nagy földtani történésekkel szo
rosabb kapcsolatba hozni. Értékeljük a vulkáni működés le
folyását, szerepét a földtani felépités kialakításában, 
földtani tájegységeken belül a helyesen értelmezett vulká
ni ciklusok termékei a helyi rétegtan jó kisegitő eszközéül, 
szolgálhatnak (hazai "alsó"—Mközépső,l-Mfelső” riolittufá
ink), A szerkezetföldtani élémek formakincse, a mozgások 
időrendje, nagyságrendje és elterjedéserKgyancsak igen 
sok és meghízható támpontot nyújt közvetve a végső kiérté
keléshez ha a szerkezetalakulás fáciesdetermináló szerepét 
elegendő és részletes adat birtokában tudjuk értékelni és 
segítségével meg tudjuk határozni az egyes területi kate
góriákban az azonos vagy közel azonos időben lezajlott 
földtörténeti események azonos lefutását.

6. Az 1,-5. pontokban összefoglalt munkafázisok el
végzése után kerülhet sor a rétegtani kiértékelésre. Ehhez 
— - csak címszavakban emlitve —  a következő alapelvek fi
gyelembevétele ajánlatos:

A természet alaptörvényei megismerhetők; a megisme
rés mindig az ismertből az ismeretlen felé halad; aktualiz- 
mus elve; legkisebb ellentmondás elve; induktiv és dialek
tikus gondolkodásmód.

A rekonstruált fejlődéstörténet időbeosztását a ki
sebb területegységektől (fáciesterületek) a nagyobb egysé
gek felé haladva kell végezni. Minden lépésnél le kell 
rögzíteni a javasolt rétegtani beosztás elvi alapját 
(üledékeit, x faj megjelenése, y -zóna) fel
bontóképességének nagyságrendjét (kor, emelet, szint, ré
teg stb.) és érvényességi területét, (Pl. bujáki fácies-
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terület, D-Cserháti földtani tájegység, északmagyarorszá- 
gi-délszlovákiai ősföldrajzi—kifejlődési terület, alpi- 
kárpáti rendszer), Az egyes nagyszerkezeti rendszerek te
rületére érvényes rétegtani megállapít ások egymás közötti 
korrelációja nagyrészt a tudomány mindenkori fejlettségi fo
kától függő, —  ezért időben változó —  konvenciók alapján 
történik. Az ennél kisebb területi kategóriák között a ré
tegtani korreláció a fentiekben vázolt üledékföldtani el
vek és vizsgálatok alapján elvégezhető,

Összefoglalásul lerögzíthetjük: a rétegtan kimunká
lása ás a rétegtani korreláció feladatainak megoldása csak 
nagy területekre kiterjedő, egységes szemléletű üledékföld
tani, őslénytani vizsgálatok komplex alkalmazásával, lépés— 
ről-lápésre haladó rendszeres és kollektív munkával vihető 
végbe.
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