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BESZÁMOL6 A WILLIAM SMITH SZÜLETÉSÉNEK KÉTSZÁZADIK

AÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT BRIT JURA SZIMPÓZIUMRÓL

Galácz András - Vörös Attila

A Londoni Földtani Társaság szervezésében 1969. április 9. és 24. között 

nemzetközi földtani szimpóziumot tartottak a brit juráról, W. Smith születé

sének 200. évfordulója tiszteletére.

Mint az az első körlevélből kitűnt, a szimpózium célja az volt, hogy 

főleg az európai jura kutatók megismerjék az angliai jura-kutatás múltját, és 

jelenét, valamint hogy a klasszikus brit jura szelvényeket bemutassák azoknak, 

akiknek a megtekintsére eddig még nem nyilott lehetőségük. A rendező bizottság 

a kongresszus szervezésével a brit jura-szakemberek nevében azt a segitséget 

kivánta viszonozni, melyet az európai, különösen a luxembourgi jura kollokviu

mok rendezésével az angol geológusok a kontinenstől kaptak. A szimpózium ren

dező bizottsága azt is lehetővé kivánta tenni, hogy különösen fiatal kutatók ism er

jék meg az angliai jurát, és létesítsenek majdan eredményessé való kapcsolato

kat egymással.

Ezen célok eléréséhez a Rendezőség azzal járult hozzá, hogy részint 

a részvételi dijat a lehető legalacsonyabb összegben állapította meg, részint pe

dig a szocialista országokból - elsősorban fiatal - kutatókat a költségek fedezé

sével hivott meg.

A szimpóziumon 25 ország 195 képviselője volt jelen. A rendező ország 

80 geológusa mellett a résztvevők Európát arányosan képviselték, amennyiben 45 

szocialista országbeli és 54 nyugateurópai kutató vett részt, mig más földrészek

ről 16 résztvevő képviselt 5 országot. Mint a rendező bizottság meghívottja a
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szimpóziumon 24 szocialista országbeli szakember vett részt. Magyarorszá

got Dr. Géczy Barnabással hárman képviseltük.

A szimpózium célkitűzéseinek megfelelően a Rendezőség a rendel

kezésre állő 15 napot két részre tagolta. Az első részben az angol jura-kutatás 

múltját és jelenét kívánta bemutatni, a második héten a speciális érdeklődési 

körök szerint csoportosítva a részvevőket, kirándulásokat szervezett.

A résztvevők az első hetet londoni központtal, együtt töltötték. Az első napot 

William Sm ith, az "angol geológia atyja" emlékének szentelték. A SHELL 

olajtársaság épületében tartott nyitőülésen Mrs Eyles angol tudománytörté

nész tartott szépen illusztrált előadást a modern rétegtan megalapítójáról.

W. Smith 1769 március 23-án született Churchill-ben. 17 éves ko
rában mint földmérő kezdte meg terepi munkásságát, és főleg csa
torna épitkezésekben vett részt, igy lehetősége nyilt jő feltárások
ban tanulmányozni a rétegek egymásutánját. Munkája során Anglia 
más és más területein ism ert meg sorozatokat, és ezeket a bennük 
talált ősmaradványok alapján sikerrel azonosította. Eredményeit és 
megfigyeléseit 1793-ban vetette először papírra, ezek később nyom
tatásban is megjelentek. 1839-ben bekövetkezett haláláig több köny
vet irt és számos földtani térképet készített. Munkásságával a réteg
tan és az ősmaradványok azóta elválaszthatatlan egységét alapozta 
meg, képződmény-elnevezései máig használatosak (Great Oolite,
Forest Marble, Cornbrash, stb), s néhány tőle leirt ősmaradvány 
a jura és a kréta képződmények szintezésénél alapvetően fontos ma is.

, Április 10. és 11-én angol kutatók tájékoztató előadásokat tartottak a brit 

juráról. Az első napon az alsó juráról D. T. Donovan, a középső juráról 

P. C, Sylvester-Bradley, a felső juráról (beleértve a kallóvit) J. H. Callomon és 

J. C. W. Cope adott tájékoztatót. A magas színvonalú előadások kiválóan illuszt

rálták és közérthetőek voltak, igy lehetőség nyílott arra, hogy értékes viták 

alakuljanak ki az egyes témákról. A második napon üledékföldtani előadásokra - 

került sor. A Íjászról A. Haliam, a középső juráról D. V. Ager, és J. E. Hemingway, 

a felső juráról pedig R. C. L. Wilsory közölte újabb kutatási eredményeit. Az üle

dékképződési előadások rámutatták a sekélytengeri képződmények vizsgálatainak 

problémáira, a kontinens-vándorlás tekintetbe vételének fontosságára és a földtani
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múlt és a mai tengerek fácieseinek eltérésére is.

Április 12-én a jura időszaki fauna-provinciákkal foglalkozó előadások 

hangzottak el külföldi előadóktól. D. Patrulius (Románia) a keleteurópai jura 

fauna-prvinciákről, C. Sturani (Olaszország) a középső-mediterrán régió fáciesei- 

ről és Ammoniteseiről, R. W. Imlay (Egyesült Államok) pedig Észak Amerika 

jurájáról tartott beszámolót. Mint az aznapi elnök, A. Haliam zárőszavaiból is 

kitűnt, az angliai jól feldolgozott, és az egyéb területeken a más megismerési fá

zisban lévő jura összhangba., hozása jelenleg sok nehézségbe ütközik.

Ezek leküzdésé az utóbbi időben nagyobb lendületet vett mediterrán területeken 

folyó kutatások és a két terület kutatói közötti szorosabb kapcsolat alapján várha

tó. A szeptemberi budapesti Mediterrán Jura Kollokvium fontos lépés volt előre, 

melynek kihatásai minden bizonnyal hamarosan ilyen tekintetben is megmutatkoz

nak.

Április 13. és 15-én közös kirándulások indultak Közép-Anglia klasz- 

szikus jura területeire, melyek során a látogatók megismerkedhettek néhány, az 

irodalomból ism ert lelőhellyel. így például láttuk a Blockley S'tation-i alsó liász 

agyag-fejtőt, mely a Lytoceras fimbriatum (Sowerby) typus-lelőhelye, s ahol 

csodálatos megtartásban gyűjthető az igen gazdag Ammonites-, kagyló és Belem,- 

nites-fauna. Egy másik meglátogatott lelőhely a Woodham-i kallóvi agyagbánya 

volt, mely Arkell feldolgozásával vált a Cardiocerasok, Quenstedtocerasok és 

Peltocerasok klasszikus gyűjtőhelyévé. A kirándulások kedves színfoltja volt az 

Arkell-család vendéglőjének meglátogatása (Highworth) és William Smith Churchill-i 

szülőhelyének megtekintése. A 15-i kirándulás alkalmával a London Brick Company, 

a világ egyik legnagyobb téglagyártó vállalata fogadást adott a résztvevők tisztele

tére, melyet az üzemek és a kallóvi agyagot fejtő bányák megtekintése követett.

Április 14. és 16-án az angol geológiai oktatás szempontjából is fontos 

két ősi egyetemi várost, Oxfordot és Cambridge-1 látogattuk meg.
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Oxfordban a földtan oktatása 1813-ban indult meg. Az első oxfordi 
geológus-professzor W. Buckland volt, akinek többek közt C. Lyell 
is tanítványa volt. Később itt tanított J. Phillips, aki a múzeumot 
gazdag anyaggal egészítette ki. Az oxfordi egyetemen dolgozott 
hosszú ideig W. J. Arkell, minden idők egyik legnagyobb jura-kutató
ja. A muzeum épületében külön szobában őrzik páratlan jura-könyvtá
rát, mely nem annyira nagyságával, mint példás rendszerezésével 
figyelemre méltó.

A Cambridge-i kirándulás alkalmával lehetőség nyílt a híres Sedgwick Muzeum 

megtekintésére. W. J. Arkell a Cambridge-i egyetemen készítette nagy mono

gráfiáit az angol jura faunákról, igy originális-anyaga és külföldi gyűjteményei 

is itt voltak megtekinthetők. Az előzékeny múzeumi személyzet segítségével 

a gazdag anyag a rendelkezésre állott rövid idő alatt is meglehetős alaposság

gal volt tanulmányozható.

Április 17 és 23 között a résztvevők 4 csoportban különböző terüle

tekre vezetett kirándulásokon ismerkedhettek meg a brit jurával a terepen.

Az első kirándulás Nyugat-Skóciában Európa legészakibb jura feltárásait mu

tatta be, ahol a hettangitól az alsó kimmeridgeiig változatos fáciesü jura soro

zat volt megtekinthető.

A második kirándulás Yorkshire-be vezetett, s az ottani híres liász parti szel

vényeket, a középső jura delta-üledékeit és a kallóvi-oxfordi-kimmeridgei, 

Ammoniteseket tartalmazó sorozatokat mutatta be. A kiránduláson a résztve

vők megtekintették a nemzetközi standardként javasolt toarci és oxfordi alap

szelvényeket.

A harmadik kirándulás Észak-Somerset és Gloucestershire területén mutatott 

be alsó és középső jura tengerparti szelvényeket, valamint a Bath környéki, 

Mendip H ills-i, és Cotswold H ills-i híres lelőhelyeket.

Az első három napon a Bristol-i öböl mentén parti szelvények bemu
tatása folyt. Itt a felső triászból folyamatosan kifejlődő alsó liász 
(u. n. Blue Lias) rétegsort láttuk, amely agyagosabb és meszesebb ré 
tegek váltakozásából áll, egyes szintekben gazdag Ammonites-. faunával. 
Ezután a Mendip Hills vidék ism ertetése következett. A hegység magja 
egy hatalmas, karbon mészkőből álló, K-Nyri irányú antiklinális,
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amelyet letarolódása után a felső triász és alsó liász során fokozatosan 
borított el a tenger. Az egyes feltárásokban az említett időszak külön
böző korú kőzeteit láttuk a karbon mészkő letarolt felszínére települ
ve. Azután egy uj üledékképződési ciklus következett, az Inferior 
Oolite (aaleni-bajőci) rétegei lepel-szerűen borítják a karbont és a 
liász különböző tagozatait. Az Inferior Oolite fokozatosan megy át 
a Fuller’ s Earth-be, amely a bath emeletbe tartozik. Az ebben a 
képződményben található bentonitot, melyet helyenként fejtenek, vul
káni eredetűnek tartják. Megtekintettmk egy mélyművelésű kőbányát is, 
ahol az ugyancsak bath emeletbe tartozó Great Oolite és Forest Marble 
volt feltárva. A Mendip Hills vidéke William Smith klasszikus munkássá
gának területe, E munkásság kegyelettel őrzött emlékeit meglátogattuk 
Bath városában, High Littleton és más községek közelében.
Az utolsó két napon a Mendip Hillstől északra, Gloucestershire-ban e l
terülő Cotswold Hills- i vidéken jártunk. Ez egy tulajdonképpen több 
száz méter vastagságú, vízszintesen települő alsó és középső jura borí
tás, amely a paleozóos képződményeket fedi. A borításnak az erózió ál
tal meghagyott darabjai alkotják a hegyvidéket. A liász itt eltérő fáciesü, 
nagyrészt agyagos kifejlődésü. Az Inferior Oolite hasonló a Mendip Hills- 
-ben megismerthez, de sokkal vastagabb és sok helyi jellegű tagozatra 
különíthető. Faunája igen gazdag, üledékföldtanilag pedig rendkívül sok 
érdekességre mutattak rá a kirándulás vezetői, akik a gyakran igen cudar 
időjárási viszonyok ellenére is mindig lelkesedést tudtak tölteni a részt
vevőkbe,

A negyedik kirándulás az angliai jura-kutatás talán legklasszikusabb területét, 

a híres Dorset-i szelvényeket járta be. A résztvevők nagy száma miatt a legtöbb 

napon kétféle útvonal között lehetett választani, igy lehetővé vált a speciális é r 

deklődési körű kutatók számára az egyes szelvények részletes tanulmányozása is.

A Weymouth-i központból induló kirándulások vezetői mindent megtettek, hogy a 

lehető legteljesebb képet nyújtsák a jura geológia e világhírű területéről.

Az alsó és középső liász, főleg agyagos és márgás képződményeit a ten - 
gerparti szelvények mentén haladva láttuk. A mintegy 200 m vastag 
összlet igen gazdag ősmaradányokban, a jó megtartású, piritesedett 
Ammonitesek itt kimosva, a tengerpart homokjából gyűjthetők, a kb.
12 km-es tengerparti séta során erre  bőven nyílott lehetőség. A felső 
liász a D orset-i területen változatos képződményekből áll, melyet a 
tengerparton kondenzált kifejlődésben (Junction Bed), a Dél Somerseti 
részen gazdag faunával jellemzett, zavartalanabb sorozatokkal mutat
tak be.

69/8949-oj.



62

Az aaleni, bajóci és bath oolitos és agyagos képződmények a terüle
ten igen elterjedtek. A híres Inferior Oolite igen elterjedt, a tenger
parton igen kondenzált, a belsőbb területeken jobban szétkülönithető 
és vastagabb, rendkívül gazdag faunája bőséges gyűjtési lehetőséget 
kínált. Alkalom nyílt az S. S. Buckman munkáiból klasszikussá vált 
Sherborne és Yeovil környéki kőfejtőket megtekinteni és tanulmányoz
ni a bath emeletbe tartozó Fuller’ s Earth több feltárását.
A kallóvi és oxfordi emeletbe sorolt agyagos és mészköves képződménye
ket szintén több alkalommal láttuk. Ezekre jellemző, hogy a liásszal és 
középső jurával elleniében igen nagy területen azonos fáciesben és fauná
val jelentkeznek, igy a pontos rétegtani azonosítás viszonylag könnyen 
elvégezhető.
A kimeridgei és protlandi képződmények feltárásai a D orset-i parto
kon világhírűek. A főleg agyagos kimmeridgei és a mészkövets port- 
landi megtekintése a Portland félszigeten a kirándulás egyik legna
gyobb élménye volt. A többek közt gazdag Titanites-faunát és kitűnő 
megtartású algaképződményeket tartalmazó mészkövek bemutatása, 
melyeknek felső része már a purbeckbe tartozik, több lelőhelyen tör
tént. A feltárási körülmények itt különösen jók, mivel részben már 
rómaiak által is müveit kőfejtőkről, részben tengerparti sziklákról 
van szó.
A kirándulásokon alkalom nyílt a jurán kívül a legfelső triász (u. n.
White Lias) és a kréta képződmények néhány feltárásának megtekinté
sére is.

A londoni tartózkodás ideje alatt a Rendezőség szervezésében és egyéni 

utón is többször volt lehetőség a híres gyűjtemények és azok originális anya

gának megtekintésére. így meglátogattuk a British Museum természettudományi 

részlegét és a Geological Survey földtani gyűjteményeit. A Londoni Egyetem 

földtani tanszékén több kiállítás mutatott be érdekességeket az angol juráról, 

könyveket, melyek a földtani és őslénytani kutatás magas színvonalát bizonyítot

ták, és műszereket, melyek az őslénytani kutatómunka hatékonyságát emelhetik 

egy anyagiakban kevéssé szűkölködő intézeten belül.

A speciális érdeklődési körű kutatók számára előre meghatározott 

program nélküli kisebb "értekezleteket" tartottak. így értékes eszm ecsere a la

kult ki a "jura Brachiopodák", "középső jura sztratigráfia" és a "jura nyom- 

fossziliák" témakörökben.
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A kirándulásokon a külföldiek számára jórészt ismeretlen terepen 

a pontos eligazodást a gazdagon illusztrál, kitünően összeállitott kirándulás

vezetők könnyitették meg. Ezek megírásában a legkiválóbb angol jura-szak

értők vettek részt, az összeállítás H. S. Torrens érdeme. A kirándulások 

sikerét egyébként a programok sokoldalúsága és a szevezés pontossága is 

szavatolta.

A szimpózium összességében igen értékes és hasznos volt. Sze

rény célkitűzéseit maradéktalanul megvalósította, a kutatóknak széleskörű 

és alapos vitákra adott alkalmat, a fiatal szakembereknek pedig mintegy út

mutatást adott további munkájuk számára.
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