
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Oeol. Soc. (1976) 106. 30-41 

Rétegtan és fejlődés 

dr. Detre Csaba 
(7 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A rétegtani irodalom legnagyobb hiányossága a réteg fogalmá
nak általános értelmű meghatározatlansága. Szerző ezért először a rétegtan tárgyát, a 
réteg fogalmát határozza meg. A rétegtan egyetlen lehetséges meghatározása, amely 
elhatárolja a földtantól az, miszerint a rétegtan a földkéreg egy részének, a szedimento-
szférának fejlődés-elmélete. Szerző rámutat mindazon koncepciók hiányosságaira és zsák
utcáira, amelyek a rétegtanban nem a fejlődés és az okság elvét, hanem az osztályozás 
és nevezéktan problematikáját helyezik előtérbe. Ez egysíkú, fenomenologikus szem
léletet eredményez. 

A z utóbbi években fokozott érdeklődés tapasztalható a rétegtan elméleti 
problémái iránt. Rengeteg olyan dolgozat jelenik meg, amely a rétegtan elmé
leti problémáival foglalkozik, ezek közöt t azonban kevés az olyan, amely az 
oksági összefüggéseket keresi. Az elméleti munkák zöme elvész a rétegtani 
osztályozás és nevezéktan problémáinak a lényeget kikerülő hitvitáiban. 

CTJSANXJS a nagy haladó renaissance-gondolkodó már ötszáz évvel ezelőtt 
figyelmeztetett: „ A z észnek a puszta szavak teljesítőképessége fölé kell emel
kednie és nem megállnia a szavak jelentésénél." 

A mai elméleti rétegtani munkák nagy többsége pedig éppen a szavak jelen
tésót helyezi előtérbe, a terminológiai és nevezéktani kérdéseknek elsőbbséget 
ad az oksági problémákkal szemben. Ebben különösen az egyre elterjedő hed-
bergiánus koncepció jár az élen. 

Először is azzal kell kezdenünk, hogy mi a rétegtan? mi a réteg? Azaz mi 
a rétegtan tárgya. Engedtessék meg nekem, hogy ezekre a kérdésekre az alábbi 
válaszokat adj am : 

A réteg a földkéreg egy részének a minőség alapján elkülönített része. A ré
tegtan ezt a minőségi elkülönítést végzi. Az t kutatja, hogy egy minőség meddig 
extrapolálható, hogy a földkéreg milyen minőségekre, azaz milyen minőség 
által elkülöníthető részekre osztható. Alapvető célja az ellentétek keresése a 
földkéregben. 

Mivel egy bizonyos minőséget egy bizonyos mozgásforma jellemez, a réteg
tan a földkéreg mozgásformáinak elkülönítését végzi. 

A rétegtan tehát elméleti tudomány. A rétegtan elméletéhez felhasználja a 
statikus geotudományok vizsgálati eredményeit, elméletét azaz dialektikáját 
ezekre alapozza. A rétegtan sensu lato tehát a földkéreg fejlődóselmélete, azaz 
a földkéreg dialektikája. F Ü L Ö P J. (1972) hangsúlyozta: , ,A rétegtan a földtan 
alapvető része. Együt t született a földtan tanulmányozásával és vele együtt 
fejlődik szüntelen." S C H I N D E W O L F (1970b, p . 7) mondatából ugyanez csendül 
ki: „ D i e Stratigraphie bildet eine fundamentale Grundlage der Geologie und 
Paläontologie." 
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A rétegtan előbbi meghatározásából kitűnik, hogy a rétegtan a geonómiának 
részdiszciplínája. A geonómia a Föld egészének, míg a rétegtan sensu stricto a 
földkéreg azon részének fejlődéselmélete, amelyben a biológiai mozgás nyomai 
megtalálhatók. Ez pedig a földkéreg egy viszonylag vékony, de magasabbrendű, 
azaz gyorsabban fejlődő részét jelenti, amelyet szabad legyen szedimento-
szférának elneveznünk. E szféra kialakításában három másik szférának vol t 
döntő szerepe: Az atmoszférának, a hydroszférának és bioszférának. A szedi -
mentoszféra kiinduló anyagát a földkéreg primer ősanyaga, a magmás kőze
tekből álló magmatoszféra szolgáltatta. 

Az eddigi rétegtani elméleti munkák a rétegtan determinációját kikerülték, 
vagy amennyiben meg is adták, ezek a determinációk nem voltak világosak, 
hiányzott belőlük a rétegtan differencia specifikája, azaz nem lehetett tudni, 
hogy mi választja el a rétegtant a többi diszciplínától. Jól jellemzi ezt pl. 
H B D B E R G ( 1 9 6 7 , p . 1 6 ) determinációja is: 

,,Stratigraphy, going back to the roots of the word, is simply the science of strata. 
Or, for our purposes, simply the science of rock strata. 

Stratigraphy deals with rock strata (and inevitably also with same other intimately 
associated non-stratiform rock-bodies) — their form, arrangement, distribution, rela
tionships, composition, fossil content, succession and classification and it also involves 
The interpretation of rock strata with respect to made of origin, environment, age' 
history, relation to organic evolution, and relation to many other geologic concepts.", 

Felmerül a kérdés, hogy a rétegtan ilyetén meghatározása után H E D B E R G 
miképpen határozná meg azt, hogy mi a geológia? A rétegtan ós a geológia 
közötti disztinkció nem is lehetséges a rétegtan ilyen determinációja esetén. 
Ez a determináció végeredményben nem a rétegtani kutatás célját határozta 
meg, hanem a módszereit. Azokat a módszereket, amelyek a földkéreg dialekti
kus szemléletéhez vezetnek, rétegtan empirikus alapdiszciplínáit sorolta 
fel! 

E hedbergiánus koncepció következménye az, hogy a rétegtanban az ellen
tétek és összefüggések kérdése egyszerű nevezéktani kérdéssé alakul át. Jel
legzetes pozitivista jelenség ez. A z ismeretek felhalmozódásával egyre több 
és több ellentmondás válik ismertté. Ezeket e koncepció hívei nem megszün
tetni kívánják, azaz nem az összefüggéseket keresik a földkérgen belül, hanem 
a földkérget egyre t ö b b és több mozaikra, azaz formációra tördelik szét. Ez 
szüli az ún. rétegtani nevek áttekinthetetlen dzsungelét, a földkéreg pedig 
összefüggések nélküli kőzethalmazzá hullik szét, amely maga alá temeti a 
földkéreg fejlődésének oksági problematikáját. 

A hedbergiánus rétegtan-koncepció teljesen egysíkú, hiányzik belőle a fej
lődés gondolatának még a szikrája is, nem ismer magasabb és alacsonyabb-
rendű organizációs szinteket. 

Kőzet és fácies: okozat és ok 

r A földkéreg kialakulásának folyamatában az egyes kőzetminőségek kialaku
lásában különféle tényezők játszottak közre. A kőzetminőségek ezen tényezők 
azaz okok okozatai. E tényezőket nevezhetjük kőzetfáciesnek. A nem túlságo
san találó terminust csupán a szónak nomen conservatumként történő elter
jedése miatt használjuk. 
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A „fácies" szónak a földtani irodalomban nagyon sokféle értelmezésével talál
kozunk. (Összefoglalóan 1.: B O G S C H L . 1 9 6 8 , pp. 2 4 8 — 2 4 9 . ) Gyakori az olyan 
használat is, amely a „kőzetféleség" vagy kőzetminőség szinonimájaként 
alkalmazza. Ezzel a fácies fogalma értelmét veszti. Sokkal célszerűbb az a 
fácies-koncepció, amely a fogalomnak genetikai, azaz oksági értelmezést ad. 
Ez a koncepció legvilágosabban K O N D A J . ( 1 9 6 5 ) munkájában jut kifejezésre. 

Az okság elve alapján, tehát: A fácies az ok, a kőzetminőség az okozat. 
A fácies mindazon mozgások összessége, amely egy kőzetminőséget eredménye
zett. 

A fácies egyúttal a rétegtani egységek oka is, mindenféle kőzet minőségi 
változás oka, a legáltalánosabb oki tényező a rétegtanban. E g y kőzetminősóg 
elkülönítésével elkülönítettük a fáciest is. 

A fáciesek, okok analízise 

Vizsgáljuk meg, hogy milyen mozgások okozzák a kőzetminőségek kialakí
tását. 

Az okokat, azaz a fácieseket két fő csoportra oszthatjuk: A z élettelen moz
gásokra és az élő mozgásokra. A z előbbieket nevezhetjük litofáciesnek, míg az 
utóbbiakat biofáciesnek. 

Az élővilág „bejátszása" földtörténeti szempontból döntő minőségi tényező 
a kőzetminősógek elkülönítésénél. Ez különösen az üledékes kőzeteket érinti. 
Mi „biofáciesen" azokat a kizárólagosan biológiai mozgásokat értjük, amelyek 
egy a kőzetbe zárt ősmaradványegyüttes kialakításában szerepet játszottak. 
A biofácies már előzőleg feltételezett számos fizikai és kémiai faktort, azaz 
számos élettelen mozgásformával dialektikus kapcsolatban állott. (Fiziko- és 
kemofáciesek). A betemetődés körülményei külön fácies elemet jelent, amely 
már összekötő kapocs az élettelen okokhoz, azaz a litofácieshez. A biológiai 
mozgásokra „játszanak rá" a litofácies tényezői, amely azután a biológiai moz
gással együtt a kőzet kialakulásának összokozatát adja, azaz a summa fáciest. 

A diasztrofizmus 

A diasztrofizmus kifejezés etimológiájával most nem akarunk foglalkozni. 
A diasztrofizmus a földkéreg különböző mozgásait jelenti. Ezek a mozgások 
a földkéreg belső dinamizmusának az eredményei, tehát igen bonyolult szer
vetlen mozgások. 

E szervetlen mozgások, földkéreg szervetlen eredetű minőségi válto
zásai olyan lassúak, hogy számunkra a földkéreg egész szervetlen fejlődési 
folyamata nem tűnik irreverzibilisnek. A földkéreg fejlődésének egy bizonyos 
típusú komponens szervetlen mozgása, pl. egy transzgressziós üledékképződés 
nem jellemző egy bizonyos időintervallumra, azaz nem időspecifikus. Ugyanígy 
nem időspecifikusak az orogenetikus mozgások sem. 

A S T i L L B - f é l e szabályok csak egy bizonyos területen érvényesek. 
S T I L L E orogenetikus időszabálya az orogén fázisok időbeli egyidejűségének 

világérvényességét mondja ki. Ezt az egyidejűséget azonban kizárólag a már 
emberileg is érzékelhetően irreverzibilis biológiai fejlődés alapján tudjuk meg
állapítani. Az t , h o g y két hegység bizonyos képződményei egyidejűek, vagy 
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nem, azt az ősmaradványokból tudjuk csak kispekulálni. Mind az őslénytani, 
mind pedig az ún. „abszolútkor" vizsgálatok gyakorta ellentmondanak e 
S T i L L E - f é l e szabálynak. 

Azt, hogy az orogenezisek időtartama viszonylag rövid, szintén a biokrono-
lógiai skálával történő összehasonlításokból állapíthatjuk meg (egyébként a 
S T i L L E - f é l e szabályoknak a lemeztektonika alapján történő átértékelésével 
több cikk is foglalkozik, ezekre most nem akarunk kitérni, fenti általános meg
állapításainkat nem érintik, se pro, se kontra). 

Egy bizonyos diasztrofikus mozgás globálisan sohasem jellemez egy bizonyos 
földtörténeti kort, de az élővilág fejlődési szakaszai igen, hiszen a földtörténeti 
időskála éppen e fejlődési skála alapján készült. Erre utal (többek között) 
S C H W I N D E W O L F (1950, 1960, 1970a) is, aki a diasztrofikus módszer alkalma
zásában „circulus viciosus"-t látott, hangoztatva, hogy a diasztrofikus mozza
natok idejét is, a faunákkal rögzítik. 

Megállapítható az is, hogy a STILLE-féle szabály kétségkívül érvényes egy 
bizonyos korlátozott területen, és az orogenezisek ősmaradványok nélkül addig 
korrelálhatok biztosan, ameddig az összefüggések közvetlenül nyom on követ
hetők, amíg a litológiai korreláció közvetlenül, folyamatosan elvégezhető, a 
litológiai minőségek kétséget kizáróan összekapcsolhatók. 

A S T i L L E - f é l e epirogenetikus egyidejűség szabálya a nagy epirogén moz
gások, a transzgressziók és regressziók „egyidejű egyértelműségét" emeli ki 
(thalattokratikus és geokratikus periódusok változása). Ezek a szakaszok is 
csak a földfelület egy bizonyos részére érvényesek, és nem lehetnek érvényesek 
a földfelület egészére. 

A diasztrofizmus elméletét legrészletesebben HORTJSITZKY F. fejtette ki. 
HORTJSITZKY diasztrofizmus értelmezésében nem különítette mereven el a 
szervetlen mozgásokat az élő mozgásoktól, szemben a diasztrofizmus olyan 
„merev" képviselőivel, mint pl. C H A M B E R L I N , Т . C . (1909). A szerves élet 
mozgásait is ebbe a fogalomba helyezte bele. A kettőt együttesen nevezte 
„analitikus sztratigráfiának". HORTJSITZKY egész rétegtani alapkoncepciója 
ízig-vérig dialektikus volt, az egyedüli elméleti sztratigráfus volt, aki követ
kezetesen hangoztatta az élettelen és élő földtörténeti tényezők dialektikáját. 
HORTJSITZKY az elsődleges determinánsnak az élettelen diasztrofikus mozgáso
kat tekintette. 

Kétségtelen tény, hogy az élettelen környezetnek jelentős hatása volt és 
van az élővilág fejlődésére. S C H I N D E W O L F (1960) megállapítja, hogy: ,,Az élet 
fejlődése nem teljesen autigenetikusan és a külvilág feltételeitől függetlenül 
megy végbe. A mutabilitást és ezzel a típusképződés periódusait a külső kör
nyezet tényezői váltják ki." S C H I N D E W O L F soraiból nem derül ki világosan, 
hogy a környezetbe csak az élettelen környezetet, vagy az élőt is beleérti-e. 
Mint látni fogjuk, ez döntő kérdés. HORTJSITZKY rögtön le is csap erre a bizony
talanságra: „Nos, éppen a külső környezet tényezői azok, amelyek ,,par excel
lence" a diasztrofikus tényezők függvényei." S C H I N D E W O L F és HORTJSITZKY 
már nem jutottak el D A R W I N I I O Z , azaz az élővilág belső dialektikájához. Az élő
világon belüli kölcsönhatások messzemenően erősebbek és bonyolultabbak, 
mint az élettelen és élővilág kölcsönhatása. Előbbit már csak mint strukturális 
elemet hordozzák magukban az élővilág fejlődési törvényszerűségei. Az élő
világ belső dialektikája döntő tényezője volt az élővilág egyre gyorsuló fejlő
désének. Az élővilág nem az élettelen környezet játékszere, egy új erő, egy új 
mozgás, amelynek saját fejlődési törvényszerűségei vannak. Ez a fejlődés 
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gyorsabb ütemű és emberi mértékkel kivehetően is irreverzibilis és így egyes 
szakaszait f inomabb mérceként tudjuk a sokkal lassúbb élettelen fejlődés 
mellé állítani. 

Azok a koncepciók, amelyek a diasztrofizmust abszolutizálják, akaratlanul 
is a fejlődést tagadják meg. E g y alacsonyabbrendű mozgás felsőbbrendűségét 
hangoztatják és tagadják az élővilág fejlődését, amely a következő, magasabb
rendű organizációs szintet, a társadalmi mozgásformát eredményezte. 

Az élettelen és élővilág dialektikájából következik, hogy az élővilág hatást 
gyakorol az élettelen környezetére és átalakítja azt. 

Az élővilág hatását az élettelenre, különösen földtörténeti viszonylatban 
még nem ismerjük eléggé, valószínűleg sokkal nagyobb, mint eddig tudjuk. 
A z élővilágnak jelentős hatása van az üledékes kőzetek képződése terén. A kí
sérletek egyre inkább bizonyítják, hogy a baktériumoknak jelentős szerepük 
van az üledékes kőzetek keletkezésében, de még a metamorfizációban is. 

A diasztrofizmust dialektikusan csak úgy lehet értelmezni, hogy a földkéreg 
összes mozgásainak dialektikus összegződése, amelyek együttesen a földkéreg 
fejlődését jelentik. 

A rétegtannak, mint a földkéreg fejlődóselméletének célja az egyes fejlődési 
szakaszok elkülönítése és a fejlődési szakaszok minél nagyobb területen való 
egymásutániságának megállapítása. Erre a célra a legalkalmasabbnak az élő
világ fejlődési szakaszai, mint földtörténeti szempontból legmagasabb organi
zációs szintű és ezért leggyorsabban fejlődő rendszer fejlődési szakaszai a leg
megfelelőbbek. 

Az evolúció elvének minden tudományban így a rétegtanba is be kell törnie. 
E vonatkozásban S C H I N D E W O L F elméleti rétegtani munkásságát úttörőnek 
kell minősítenünk, ő volt az első modern sztratigráfus, aki a paleontológia 
elsődleges szerepét hangoztatta a rétegtanban, aki a W . SMITH-Í rétegtani 
alapkoncepciót visszaállította megtépázott, de jogos piedesztáljára. ,,Strati
graphy and biostratigraphy are practically identical." (SCHWINDEWOLF, 
1970. a, p. 2 2 ) . Az ún. Utosztratigráfia, a SCHINDEWOLF-Í ,,Prosztratigráfia" ki
zárólag a földkéreg lokális kis darabkáinak, nagyon szűk övezeteken belül 
történő korrelációinál alkalmazható, vagy pedig a geológiai megismerés első 
fázisát képezheti. 

Néhány szót még az ún. „chronosztratigráfiáról". S C H I N D E W O L F (1970a, p . 
2 2 ) leszögezi, hogy ez a kifejezés a biosztratigráfia, azaz a sztratigráfia egy új 
szinonimája. Nem akarjuk itt idézni a különféle hedbergiánus chronosztrati-
gráfia-meghatározásokat. Egyben azonban mindegyik megegyezik, hogy o ly 
kőzettesteket kíván kivágni a földkéregből, amelyeket nem különít el az anyag 
változása. A földkéreg bizonyos területein nyomozható változásokat akarja 
globálisan extrapolálni, anélkül, hogy ezt a bizonyos változást globálisan való
ban kimutatná. A chronosztratigráfia koncepció hívei időt akarnak csinálni az 
anyag mozgása nélkül. Ez maga az idealizmus! Az idő az anyagmozgások 
egymásutániságának rendje. Az idő maga a fejlődés! 

A rétegtan ismeretelméleti alapjairól 

A földkéreg kialakulása az anyag szervezettségének két alapvető szintjén 
megy végbe. K é t alapvető mozgásforma játszott közre mint ok: az élettelen és 
élő. A földkéreg kialakulása, mint élettelen mozgásforma alapfeltétele volt a 
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biológiai mozgásformának, ezért mint a legmagasabb rendű élettelen mozgás
formát, a geológiai mozgásformaként ( K B D E O V , 1 9 6 5 ) különítjük el. 

Az élővilág élettelen produktumai véletlenszerű és szükségszerű folyamatok 
útján a földkéreg élettelen kőzeteivé válhatnak. Az ilyen kőzetté vált, az 
egykori élőlények produktumait nevezzük fosszíliának. Az élővilág fejlődése 
az élőlények kőzetté vált produktumai révén rekonstruálható, ősmaradvá
nyok jelentéktelen kivételektől eltekintve csak az üledékes kőzetekben fordul
nak elő. Ezért a rétegtan tehát elsősorban a földkéreg üledékes kőzeteinek a 
szedimentoszférának a fejlődéselmélete. 

A rétegtani megismerés alapjait képezik a (bio)sztratigráfiai egységek. 
A biosztratigráfiai egységek fogalmát így definiáljuk: Olyan kőzettömeg, 
melyet ősmaradványtartalma alapján különítünk el a többi kőzettömegtől, 
amelyek nem ezt (ezeket) az ősmaradványt(okat) tartalmazzá(k). A biosztrati
gráfiai egység lehet egyúttal réteg is, ez már kizárólag nevezóktani kérdés. 
A biosztratigráfiai egység, mint kategória „egység" is, de egyúttal „sokaság" 
is, mert további részekre osztható. 

A legalapvetőbb biosztratigráfiai egység a biozóna. A biozóna egy bizonyos 
taxon, vagy több taxon élettartama alatt képződött üledék, mely ezen taxon, 
vagy taxonok maradványait tartalmazza. A biozóna vertikális kiterjedése 
függ a taxon, vagy taxonok élettartalmától, a biosztratinómiai tényezőktől 
— biosztratinómiai tényezőkőn azokat a mozgásokat értjük, amikor az élő
lények elpusztulása után azok szervetlen produktumai teljes mértékben az 
élettelen mozgások befolyása alá kerülnek —, a diagenetikus, majd a tekto
nikai tényezőktől. Horizontális elterjedését pedig a taxon, vagy taxonok paleo-
biogeográfiai elterjedése, majd az előbb említett két további tényező határozza 
meg. A biozóna határainak megvonása magában hordja a taxonómiai határok 
szubjektív voltát. 

Egy bizonyos kőzettömegben nem állapítható meg, hogy ott egy taxon át
futása felöleli-e egész élettartamát. Ezt a bizonytalanságot jól fejezi ki 
H A R R I N G T O N ( 1 9 6 5 ) „recorded local endurance" terminusa. 

Egy biozóna kialakulásának, mint okozatnak az okát nevezhetjük biozóna-
fáciesnek. Ez mindazon mozgások összege, amely egy biozóna kialakulásához 
vezetett. 

A biozóna 3 féle típusát különíthetjük el: 
1. Monospecifikus biozóna. Egyetlen taxon („index fossilia)" élettartama alatt 
képződött kőzettömeg ( 1 . ábra).' 

1. ábra. Mo no specifikus biozóna 
Fig. 1. Monospecific biozone 

3* 
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A, B, C, biozóna 

A B C biozóna 

Valamilyen t u 
lajdonsága miatt 
kitüntetett taxon 
biozonája 

Nem kitüntetett 
taxon biozonája 

2. ábra. Políspecifikus biozóna 
Fig. 2. Polyspeoific biozone 

2. Políspecifikus biozóna. Néhány, valamilyen megkülönböztető tulajdonságok 
alapján (kiemelkedő mennyiség, néhány taxon biozónájának közel egybeesése) 
kiválasztott taxon együttes biozonája. Ebbe a típusba sorolhatók az ún. 
,,Oppel-zónák", „concurrent range zone"-ok, stb. (2. ábra). 
3 . Omnispecifikus biozóna. Egy kőzettömegen belül az összes taxon átfutásá
ban mutatkozó változások alapján elhatárolt biozóna ( 3 . ábra). Ide sorolhatók 
a ,,cönozónák", „faunizónák", ,,assemblage zone"-ok. E típus ősének a 
D ' O R B I G N Y (1852)-féle exaktul nem meghatározott, csak nagyvonalakban 
vázolt zóna-koncepció tekinthető. 

A szukcesszív vertikális biosztratigráfiai változások kérdése 

Az olyan szukcesszivitás, mint amilyen a 2. ábrán az A és A 1 , valamint а В 
és B 1 biozónák esetében látható, ideális, valóságban nem létező esetek. 

Az esetek legnagyobb részében azonban az egymást követő elsődlegesnek 
kiemelt biozónák, amelyek az ún. „orthochronológiát" szolgáltatják, rend-
szertanilag egymástól távoleső index fossikák biozónái és a szukcesszivitás 
csak bizonyos, lokális fáciesváltozások következménye. Éppen ez az oka a 

3. ábra. Omnispecifikus biozóna 
Fig. 3. Omnispecific biozone 
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rétegtani tagolás legkülönfélébb problémáinak. Pl. egészen a legutóbbi idó'kig 
az alpi ós magyarországi Mfejlődési területeken a középsőtriász anisusi emele
tet 3 olyan index-species biozónájára tagolták, amelyek három állattörzshöz 
tartoznak: Dadocrinus gracilis ( B Ü C H ) : Echinodermata, Decurtella decurtata 
( G I B . ) : Brachiopoda, Paraceratites trinodosus ( M O J S . ) : Mollusca. Később ki
derült, hogy ezek a biozónák a különböző ,,recorded local endurance"-okban 
egyáltalán nem szukcesszívek, hanem a fáciesviszonyoktól függően gyakorta 
fedik egymást, vagy egészen változatos sorrendben is követhetik egymást. 

A biozónák tökéletes szukcesszivitása metafizikus elképzelés. így ideális 
a tökéletesen szukcesszív „filozóna" és „evolúciós zóna" koncepció. 

Egy fejlődési ágon belül a tökéletes minőségi szukcesszivitás nem követ
kezhet be, mert ez végeredményben a Tér tagadásához vezetne. A Tér ugyanis 
az egymásból kifejlődő minőségek egymásmellettiségének rendje. Amennyiben 
a minőségek egymást szukcesszíve váltanák fel, akkor nem lehetnek egymás 
mellett, tehát nem jöhet létre Tér. 

A szukcesszív filozóna-elképzelés végeredményben a metafizikus rekreáció
koncepciót támogatja. A fajok egymásból történő egymásutáni kifejlődése 

4. ábra. A „phylozóna" metafizikus értelmezése 
Fig. 4. Metaphysical interpretation of a „phylozone" 

5. ábra. Orthophyletikus biozóna (Oj név a közvetlen leszármazásra nem utaló „phylozóna" név helyett. Az ortho-
phyletikus biozónák sohasem követhetik szukcesszíve egymást) 

Fig. 5. Orthophyletic biozone (A new term replacing the term „phylozone" which does not refer to direct origin. 
Orthophyletic biozones can never be successive in respect to one another.) 
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sem egy fejlődési vonal mentén történik, amelynek egyes szakaszai a fajok, 
hanem a Fejlődés Törzsfáján minden egyes faj egy ág. E g y időszak, pontosab
ban végtelen kicsiny időintervallum élővilága mindig a Fejlődési Törzsfának 
a törzsre merőleges metszetét jelenti. Minden egyes metszetben a fajok egy-
másmellettisége, a biológiai tér, azaz az élővilág más és más. A fajok egy meg
határozott egymásmellettisége azonban mindig meghatároz egy időpontot, 
azaz egy fejlődési állapotot. 

Ha egy fejlődési ág elágazik, az sohasem jelenti azt, hogy az az ág, amelyik
ből kinőtt, megszűnik, azaz egy faj elkülönülése nem vonja maga után annak a 
fajnak a kihalását, amelyiktől elkülönült (5. ábra). 

Elvileg a megközelítően szukcesszív biozónák kialakulása akkor következhet 
be, amikor az egyik faj kipusztulását egy másik faj megjelenése közvetlenül 
idézi elő. Természetesen a szukcesszivitás ez esetben sem tökéletes. A z átfedést 
ez esetben a kiirtás folyamata jelenti (7. ábra). Ez azonban földtörténeti mér
tékkel mérve a legtöbb esetben elhanyagolható. 

A tökéletes szukcesszivitás csak véletlenszerű lehet, csak úgy lehetséges, 
ha a két egymást időben felváltó faj között semmiféle kölcsönhatás nincs. 

7. ábra. Exterminációs biozónák 
Fig. 7. Extermination biozones 

6. ábra. Heterophyletikus biozónák. A rétegtanban használatos biozóna-sorok ehhez a típushoz tartoznak 
Fig. 6. Heterophyletic biozones. The sets of biozones used in stratigraphy belong to this type 
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Konklúziók 

A rétegtannak, mivel fejlődéselmélet, elsősorban a fejlődési törvényszerű
ségeket kell vizsgálnia, a földkéreg (szedimentoszféra) fejlődési törvényszerű
ségeit, a fejlődési sorok oksági alapon történő rekonstruálásával. Ez t elsősor
ban a távkorrelációs koncepció, a minőségek minél szélesebb körű egybeveté
sére való törekvés segíti elő. Csak az ez irányú törekvések segíthetik elő a 
szedimentoszféra fejlődési törvényszerűségeinek minél közelebbi megisme
rését. 

Az olyan problémakört, mint a rétegtani osztályozás és nevezéktan csak 
kisegítő diszciplínaként kell kezelni. Az osztályozás, amely végeredményben 
primitív logikai művelet, nem lehet elsődleges célja egyetlen tudománynak, 
így a rétegtannak sem. A nevezéktani problémák túlzott előtérbe álUtása pedig 
a rétegtant teljesen hamis, pozitivista-szemantikus irányba sodorhatja. 

A formáció és sztratotípus definiálása még nem maga a rétegtan, azaz a 
fejlődéselmélet, legfeljebb annak egy megelőző statikus előfázisa. A rétegtan 
legtöbb problémája abból ered, ha azt hisszük, hogy egy formáció, vagy 
sztratotípus leírásával már rétegtant csináltunk. Ilyenkor lesz a formációból 
a földkéreg egy izolált darabkája, a sztratotípusból pedig magányos, ,,szent 
szelvény." A formációk és sztratotípusok kampányszerű gyártása nem ered
ményezhet mást, csak azt, hogy idővel minden jelentősebb feltárás valamilyen 
formáció sztratotípusává váljék. 
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Stratigraphy and Evolution 
Cs. Detre 

The stratigraphie works published thus far avided the determination of stratigraphy 
or, even if they did give some determination, this was not clear and lacked the specifica
tion of differences in stratigraphy. In other words, that which separated stratigraphy 
from the other disciplines was unknown. A good illustration for this fact is for instance, 
the determination given by H E D B E K G (1967, p. 16) which does not allow the reader to 
recognize the difference between stratigraphy and geology. Properly speaking, H E D B B B G 

listed the empirical basic disciplines of stratigraphy. This Hedbergian conception accounst 
for the fact that the question of contradictions and relationships will turn to a simple 
question of nomenclature and stratigraphy will become a mere phenomenology. 

Consequently, the first question to answer is to show what the subject of stratigraphy 
and what the substance of a stratum is. 

A stratum is a qualitatively distinguished portion of a part of the earth crust. Strati-
graphi is that which makes this distinction on the basis of quality. What it examines is 
to find out the point up to which quality can be extrapolated and to determine the kinds 
of qualities which can be distinguished in the earth crust and the parts which can be 
identified on a quality basis. The basic goal of stratigraphy is to explore contradictions 
within the earth crust and dissolve them. Stratigraphy is a discipline of basically dialectic 
character. 

Accordingly, stratigraphy is a theoretical branch of knowledge. It utilizes for its 
theory the empirical results of static geoscientific research, its theory, i.e. dialectics, 
being based thereupon. Stratigraphy sensu lato is the theory of Earth's evolution, i.e. 
the dialectics of the earth crust. Consequently, stratigraphy is a part-discipline of geo
nomy. Geonomy is the theory of evolution of that part of the earth crust, in which the 
traces of biological movement can be found. This means, in turn, a relatively thin part 
of the earth crust, of reduced thickness, though of higher order, i.e. characterized by a 
higher rate of evolution, which is called as sedimentosphere. The formation of this sphere 
has been decisively influenced by the evolution of other three spheres: the athmosphere, 
the hydrosphere and the biosphere. The source of the substance of the sedimentosphere 
was supplied by the primary substance of the earth crust—the magmatosphere consisting 
of rocks of magmatic origin. 

The process of formation of the earth crust involved the interplay of various agents 
which were responsible for the development of particular rock qualities. These rock 
qualities are the effects of those agents, i.e. causes. The factors under consideration 
can be called rock faeies. 

Accordingly, according to the principle of easuality: facies is the cause and rock quality 
is the effect. A facies is the the sum of all movements that have produced a rock quality. 

The causes, i.e. facies, can be pigeon-holed into two basic groups: abiological move
ments and biological movements. The first group may be called lithofacies, the second — 
biofaeies. 

A biofaeies had presupposed the existence of a number of physical and chemical 
factors, i.e. it was in a dialectic relationship with numerous abiological motions. Biological 
movements will be superimposed by the factors of the lithofacies. which will then yield, 
together with the biological motion, the summarized effect of the formation of rocks, 
i.e. the facies sum total. 
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Diastrophigm can be interpreted dialectically only by saying that it represents the 
sum total of the motions of the earth crust, i.e. its evolution. 

Stratigraphy as the theory of evolution of the earth crust aims at distinguishing 
between individual phases of evolution and to find out the succession of evolutionary 
stages valid for as large part of the Globe as possible. The most suitable means for this 
aim are provided by the phases of evolution of the bios, being the evolutionary stages 
of the geohistorically most important system of highest level of organization and consequ
ently characterized by the most rapid rate of development. ,,Stratigraphy and biostrati-
graphy are practically identical" ( S C H I N D E W O L E , 1970, p. 22). The so-called lithostrati-
graphy, „prostratigraphy" in the sense of S C H I N D E W O L F , can be applied solely to correla
tions of minor local portions of the earth curst, for zones of very limited extent. 

The devotees to the so-called „chronostratigraphy" are inclined to extrapolate to 
the globalscale changes traceable in certain areas of the earth crust, without being able 
to show the real existence of these changes globally. They want to make a time scale 
without implying the corresponding motion of material. This is obviously idealism. 

Basical for stratigraphie recognitions are the (bio-) stratigraphie units. The notion 
of a (bio-) stratigraphie unit is defined as follows: It is a rock mass distinguished on the 
basis of its fossil content from other rock masses containing fossil(s) other than this 
(these). A biostratigraphic unit cannot be a stratum at the same time, this being already 
exclusively a question of nomenclature. A biostratigraphic unit as a category is both a 
„unit" and an ,aggregations" which could be divided into further units. 

The most basical unit of biostratigraphy is a biozone. A biozone is a sediment formed 
during the life range of one taxon or two or more taxa, sediment containing remnants 
of that taxon or those taxa. The vertical range of a biozone depends on the range(s) 
of the taxon (taxa), on biostratinomie factors understood as representing the abiological 
movements that controlled the postmortal history of the organism(s) concerned. In addi
tion, it depends on both diagenetic and tectonic factors. The lateral range of a biozone, 
in turn, is determined by the paleobiogeographie spread of a taxon or taxa as well as 
the two afore-mentioned additional factors. The definition of the boundaries of a biozone 
is pregnant with the subjectivity inherent in the taxonomic limits. 

It cannot be found out in a given rock mass whether the range of a taxon may encom
pass its whole life range. This uncertainty is well-expressed by the term ,,recorded local 
endurance" proposed by H A B B I N G T O N (1966). 

It is the cause of the formation of a biozone, as an effect, that may be called a biozonal 
facies. This is the sum total of all movements that have led to the formation of a bio-
zone. 

Three different types of biozones can be distinguished : 1. Monospecific biozone : a rock 
mass formed during the life range of a single taxon („index fossil") (Fig. 1). 2. Polyspecific 
biozone : the combined biozone of a few taxa selected on the basis of some specific distinc
tive features (striking quantity, sub-coincidence of the biozones of some taxa). The socalled 
„Oppel Zones", ..concurrent range zones", etc. may be assigned to this type (Fig. 2). 
3. Omnispecific biozone: a biozone defined and outlined on the basis of changes in the 
concurrence of all taxa within one rock mass (Fig. 3). „Coenozones", „faunizones", 
„assemblage zones, etc. can be assigned to this category. The zone concept proposed 
by d'C-BBlGNY (1852), though but vaguely outlined and not specified, may be regarded 
as ancestor of this type. 

No perfect succession of biozones is available in reality. The biozones really succeeding 
to one another in a stratigraphie sequence are biozones of fossils taxonomically distant 
in respect to one another and the suceessivity is only the result of certain local changes 
in facies. This very fact accounts for lots of different problems faced in the field of strati-
graphic classification. 

A suceessivity cannot take place in the case of „phylozones" phylogenetically follow
ing one another, either. In phylogeny, single species do not represent the individual 
stretches of an evolutionary lineage, but each species is an offshoot of a phylogenetical 
,,family tree". These ofshoots sprouting from one another may be co-existing in time. 
In principle, it is the extermination biozones that may come closest to the notion of a 
perfect suceessivity. Perfect suceessivity may occur only as an accidental phenomenon. 

Because of being an evolutional theory Stratigraphy should investigate primarily the 
regularities of the evolution of the sedimentosphere. Such a group of problems as strati-
graphic classification and nomenclature should be treated merely as an auxiliary disci
pline. Any exaggerated preference given to these may push stratigraphy to false direc
tions like positivism and phenomenology. The absolutization of stratotypes rendering 
a stratotype a kind of ,,holy section" is also an incorrect approach. 


