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A RÉTEGTAN NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 

Császár Géza+

Bár a közelmúltban megjelent; litosztratigráf iái alapegységek 
táblázata itt nem látható, mégis abból szeretnék kiindulni, 
minthogy ehhez fogható —  tudomásom szerint —  még sehol sem 
látott napvilágot, s igy jó apropót teremt a hazai rétegtani 
tevékenységünk megitélésére, az eddig végzett munka, valamint 
az előttünk álló feladatok felmérésére is. Bár megelőzően bi- 
nyos kérdésekben az MRB elnökével.is konzultáltam, a számve
tésre egymagám nem vállalkozhatok. Számvetésnek tekinthető 
ugyanakkor a szeminárium egésze, igy annak részeként az én 
ismertetésem is. Mielőtt azonban erre rátérnék, helyénvalónak 
érzem egy rövid bepillantással szolgálni az ISSC-ben jelenleg 
folyó tevékenységbe.

Az ISSC-nelc, amelynek szervezeti tagjai közé 1973 óta, tehát 
immáron több mint egy évtizede a Magyar Rétegtani Bizottság is 
tartozik, legfőbb és egyértelműen sikeresnek mondható tevékeny
sége, kétségtelenül, a Nemzetközi Rétegtani Irányelvek létre
hozása volt. Ennek gondozásával, ápolásával ma is behatóan 
foglalkozik ugyan, de figyelmét inkább speciális kérdések meg
oldására, illetve a korszerű technikai eszközök hadrendbe állí
tásából következően született új,rétegtani korrelációs módsze
rek egységesitésére koncentrálja.

Az első csoportba tartozik a magmán és metamorf kőzetek egysé
ges litosztratigráfiái /illetve litológiai/ terminológiájának 
megalkotása. Legkevesebb nyolc egymást követő ISSC cirkuláré
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foglalkozik a kérdéssel, annak ellenére, hogy a nemzetközi ré- 
tegtani irányelvek lényegében az üledékes kőzetekkel azonos 
elbírálást javasol. Az ilyen típusú kőzetek litológiai, alaki, 
képződési jellegeiben megnyilvánuló különbségek kifejezésre 
juttatásának igénye a szakembereket máig le nem zárult vitára 
késztette.

Ugyancsak az első csoportba tartozik a diszkordáns határú egy
ségek rendszerének polgárjogúsitása, illetve az egységek.meg
nevezésének, hierarchikus rendje megteremtésének kérdése. A 
vita jelenlegi állása szerint egy igen gyenge többség mutat
kozik az ilyen tipusú rétegtani egységek hivatalos rangra eme
lése mellett. Az ellenérvek azonban olyan hatékonyak, hogy, 
végkifejletében nagyonis kérdéses ennek hivatalossá tétele.

A második csoportba tartozó kérdések közül az ISSG intenziven 
két rétegtani osztályozási módszerrel, illetve új rétegtani 
ágazattal foglalkozik. A paleomágnoses sztratigráfia létre
jötte az intenzív óceánkutatásnak köszönhető, és talán ma is 
ez leglátványosabb területe. Az egységesités terén bekövetke
zett pillanatnyi vitaszünetet a mind kiterjedtebb kontinentá-, 
lis használat következtében újabb élénk vita fogja felváltani.

A szeizmikus sztratigráfiát illetően a vitában résztvevők 
többé-kevésbé egységes álláspontot foglalnak el. Eszerint a 
szeizmikus sztratigráfia rendkívül fontos eszköz, de semmi
képpen nem egy hivatalos rangra emelendő sztratigráfia! ága
zat. Egyes szerzők szerint önálló jelentősége esetleg fúrással 
még feltáratlan self területeken lehet.

Az intenzív elméleti és gyakorlati rétegtani tevékenység kö
vetkeztében megsokasodtak a rétegtan tárgykörébe eső terminu
sok, és ugyanakkor az eltérő használatnak megfelelően diver
zifikálódtak is. Elsősorban a rétegtannal intenziven foglal
kozók megfelelő tájékoztatása érdekében vált szükségessé a 
legfontosabb terminusok legelterjedtebb jelentésének gyűjte
ményes közreadása. Az első változatnak a rétegtani bizottsá
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gon belüli megvitatása küszöbön áll#

Mielőtt a hazai viszonyok áttekintésére térnék, szükséges egy 
kissé a gyökerekhez is visszapillantani# Európában a rétegtan 
majdnem kezdettől fogva két szálon futott. Elsőként —  talán 
FÜCHSEL-nek köszönhetően —  a XVIII# század közepén litológi- 
ai alapú rétegtani felosztás jött létre, amely elsősorban a 
német nyelvterületen élt tovább. Az ősmaradvány alapú korrelá
ció lehetőségét SMJTH ismerte fel dél-angliai jura rétegek 
vizsgálata során# A hierarchikus rend megteremtése W. BUCULAND 
nevéhez fűződik.

A hazai rétegtan alapjait az osztrák iskola F. HAUER vezette 
geológusai rakták le. Bár otthonosan mozogtak az ősmaradvá
nyok felismerésében is, tevékenységükben a litológiai azono
sítás volt a meghatározó. Az azonos kőzettani jellegekkel ren
delkező képződmények esetén Alpokból származó neveket használ
tak, mig az ott nem ismert képződmények megjelölésére földraj
zi neveket alkalmaztak. HAUER-nek köszönhetjük pl. a zirci, a 
pénzeskúti, a polányi és még számos réteg megnevezését. Ezt a 
szemléletet nagyobbrészt a magyar geológusok /pl# BÜCKH J. és 
LÓCZY L./ is átveszik de később az ősmaradványok megismerésé
ben szerzett elmélyültebb ismeretek alapján megszületnek a 
litológiai összetételtől mindinkább elszakadó ősmaradvány a- 
lapú egységnevek. Mindannyian jól ismerjük, hogy még később a 
németesnek tekintett litológiai alapú megjelölések szalonkép
telenek lettek a hazai rétegtani gyakorlatban.

Ezek után visszakanyarodva a mához, tekintsük át röviden a 
sztratigráfia gyakran konkurrensként szereplő két ágának, a 
litosztratigráfiának és a biosztratigráfiának a viszonyát. A 
jelentős hátránnyal induló litosztratigráfiái feldolgozó mun
ka az MRB által is támogatottam napjainkig megközelitőleg le
dolgozta hátrányát. Ma már elmondhatjuk, hogy az Albizottsá
gokban folyó tevékenység eredményeként a geológus társadalom 
egészét átszőtte a korszerű rétegtani szemlélet, s ha nem 
szűnt is meg teljesen a két ágazat közötti harc, de elfogadva
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a másik szükséges voltát, a jelen egyensúlyi helyzetben egész
séges rivalizálássá szelídült, ami remélhetőleg már nem gátja, 
hanem.motorja lesz a hazai rétegtani munka további elmélyíté
sének.

A táblázat jelentőségéről aligha kell beszélni. Ehelyett in
kább a gondok, illetve további feladatok közül szeretnék né
hányat megemlíteni, mégpedig arra törekedve, hogy az említen
dő példák lehetőleg tipus-példák legyenek.

A táblázatból látható, hogy a formációkra tagolás többé-kevés- 
bé országos érvényű. Ezek mindegyikéhez tartozik ugyan egy 
rövid, definició-jellegü .leírás is, azonban ha egy térképen 
vagy szelvényben megkíséreljük lehatárolni az egyes formáció
kat, akkor a definícióban még egyetértő szakemberek között is 
számos esetben komoly összeütközés várható. Erre lehet számí
tani pl. a Kösszeni Formáció esetében is. A Keszthelyi hegy
ségben, sőt a Déli Bakony egy részében is még jellegzetes bé
lyegekkel fellépő formáció ÉK-i irányban alapvető változáson 
megy át, s jószerint az Északi Bakonytól kezdve már nem léte
zik, illetve egyes szakemberek szerint a Fődolomithoz és a 
Dachsteini Mészkőhöz való viszonyában következik be alapvető 
változás. Az előbbi változatot fogadva is el, az elhatárolás 
nehézsége aligha csökken —  lévén, hogy a változás ÉK~i irány
ban rendkívül lassú — , de egyúttal újabb nehézség is kelet
kezik. Nevezetesen, mi történjék a 100-200 méteres vastagsá
got is elérő u.n. átmeneti rétegekkel? Legyen-e önálló formá
ció, vagy soroljuk be a Fődolomithoz, vagy a Dachsteini Mész
kőhöz? Ha valamelyikbe besoroljuk, miért éppen abba?

A Veszprémi Márga Formáció LÓGZY L. óta jól ismert. Az ebbe 
összevont rétegsor litológiailag nagyon változatos. Ma már azt 
is tudjuk, hogy a formáció a hegység tengelye mentén vastagság 
és kifejlődés tekintetében rendkívül változó, öskü és a DNy-i 
Vértes között, ahol a változás a legerőteljesebb, a márga, 
vagy inkább a dolomitmárga betelepülések a Budaörsi Dolomit és 
a Fődolomit között esetlegessé válnak, és a x'étegsor litoló—
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giailag egészében dolomitnak tekinthető# Itt tehát egy időin
tervallumon belüli korreláció igénye erőszaktételre sarkall a 
tiszta litosztratigráfiai igény érvényrejuttatásával szemben.

A Kréta Albizottság ülésén merült fel a Csehbányái Formáció 
érvényességi körének kérdése. Ez az ajkai-csehbányai vonulat
ban az Ajkai Formáció alatt, mig a magyarpolányi-devecseri 
zónában nagyobbrészt.az Ajkai Formáció fölött, illetve azt 
közrefogva található. Azonosítható-e egymással a két zóna li~ 
tológiailag közel álló tarka képződménye? A helyes megoldás
hoz valószínűleg akkor jutunk közelebb, ha ilyen esetekben a 
már ismert ősföldrajzi értelmezést is segítségül hívjuk.

Nem zárható ki ugyan egy hasonló megoldás a Zirci Mészkő és a 
Környei Mészkő Formáció között sem, de minthogy a lepusztulás 
sok miatt ez már aligha lesz igazolható, igy a külön meg
nevezés mellett döntöttünk. Nem múlt el a túlzott széttagolás 
veszélye sem formáció rangon, bár ma.már a geológusok többsé
ge e tekintetben közös platformon áll.

Feladataink
—  Újra át kell gondolni és a döntésnek megfelelően alkalmaz

ni a magmás és metamorf kőzetek litosztratigráfiai tagolá
sát.

—  A formáció szisztematikus és mindenre kiterjedő feldolgozá
sa során ki kell választani a formáció tagozat, esetleg 
rétegtag rangra érdemes elemeit. Példaként emlithetem a 
Zirci Mészkőre tett javaslatot. Ennél azonban sokkal bo
nyolultabb feladatnak Ígérkezik pl. a Hierlatzi Mészkő For
máció felbontása.

—  A szerkezetföldtani-nagyszerkezeti rekonstrukciók érdeké
ben el kell végezni a formációk magasabb egységekbe: for
mációcsoportokba. esetleg főformációcsoportokba történő 
egyesítését. A feladatnak e mederben történő megnyugtató 
végigvitelét a litosztratigráfiai tagolás elve —  amely 
szerint az egybevonás alapja a litológiai rokonság —  le
hetetlenné teszi. Ezért az MRB —  az ISSC-be is eljuttatott
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0sv8.sl3.tj szerint —  összlet névén s földtani ciklust kivan— 
ja megtenni legmagasabb természetes litosztratigráfiái egy
ségként*

_ Megérett az idő arra is, hogy a szomszédokkal közösen kísé
reljük meg feldolgozni és elnevezni a közös litosztratigrá- 
fiai ogyaégoinkét, természetesen elsősorban a formációkat.
Az itthon élő gyakorlatnak megfelelően a komplex feldolgo
zás igénye magában foglalja a kronosztratigráfia szempont
jából a fanerozoikumon belül ma is legfontosabb sztratigrá- 
fiai ág, a biosztratigráfia képviselőinek részvételét is.

Ezzel már át is tértem a biosztratigráfiái helyzetkép általá
nos sztratigráfiai oldalról leginkább szembetűnő jellegeinek 
és feladatainak érintőleges taglalására. Elmélyültebb értéke
lést a szakemberek fognak elénk tárni.

Mint a bevezetőben utaltam rá, a sztratigráfia három divízió
ja mellett egyre több módszer kínálkozik a geológiai gyakorlat 
számára alapot jelentő képződmény korrelációhoz. Nem kizárt, 
hogy közülük valamelyik önálló sztratigráfiai divízió létre
hozásának igényével lép majd fel. Mindamellett nem férhet hoz
zá kétség, hogy a folyton megújulni képes biosztratigráfia ma 
is szilárdan tartja pozícióját. Ez, véleményem szerint az aláb
biaknak köszönhető:
-—  a hagyományos ősmaradványcsoportokkal is egyre pontosabb 

szintezés érhető el;
— • komoly rangra tettek szert korábban nem, vagy kevéssé hasz

nált ősmaradványok, mint a conodonták, radioláriák, acri- 
tarchák, stb, s aligha tévedek, ha azt mondom, hogy a jövő
ben még újabbakra is számíthatunk;

—  a hazai vonatkozásban ugyan nincs jelentősége, de ©gyes te
rületeken már.a prekambriumot is szintezik primitiv szerves 
életnyomokkal.

Természetesen mindebben a technikai eszközök folytonos tökélete
sedésének és egyre újabb eszközök és módszerek megjelenésének 
is szerepe van.
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Néhány szó a gondokról. A legáltalánosabb probléma, úgy vélem, 
a biosztratigráfia és a kronosztratigráfia többnyire nem elég 
világos elkülönítésében van. Nem csupán arról van szó, hogy 
nem használjuk eléfegé a rétegtani irányelvekben ismertetett 
biozóna fajtákat, hanem hogy egyáltalán a lehetséges biozónák 
használatával meglehetősen korlátozottan élünk. Lehesége3, 
hogy a gondok forrása részben abban rejlik, hogy egy új zóna 
létrehozásának csak akkor látjuk értelmet, ha annak alapjául 
szolgáló ősmaradvány/ok/ faj öltője viszonylag rövid, vagyis 
célunk mindig jól igazolható kronokorreláció létrehozása, ho
lott a földtani gyakorlat más tipusú korrelációt is fontosnak 
tart.Gyakorlatilag ezek mindegyike a fácieskorreláció körébe 
tartozik. Szerepük lehet pl. az időben csúszó nyersanyagtele
pek előrejelzésében a fedőjükben hasonló módon csúszó kisérő 
jelenségek beazonositása révén, de paleogeográfiai helyzetkép 
felvázolásában is. Ehhez pedig bármilyen fajöltőjü taxon vagy 
taxonkombináció —  köztük elsősorban éppen a fáciesjelző ősma
radványok —  is megfelelőek.

A többi lp.s országhoz hasonlóan nekünk is gondot jelent vala-, 
mennyi szakterületnek megfelelő szakemberrel történő lefedése. 
Természetesen, ez az őslénytan területén is lefedetlenségek- 
ben, illetve viszonylag elkésett reagálásokban jut kifejezés
re.

A kronosztratigráfia területéről
—  be kell fejeznünk a kronosztratigráfiái egységek Írásmódjá

ra vonatkozó megkezdett revíziót;
ugyancsak be kell fejezni a hazai eredetű kronosztratigrá— 
fiai egységek kijelölését, feldolgozását és egyetlen kötet
ben idegen nyelvű megjelentetését.

összefoglalás képpen csupán azt kívánom kiemelni, hogy réteg
tani tevékenységünk jó irányban halad, és az egyensúlyba ju
tott litosztratigráfiai és biosztyatigráfiái tevékenység jól 
megfér egymás mellett, hasznosan egészíti ki egyik a másikat, 
s a további harmonikus együttmuködps zaloga lehet a formáci—
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óknak csupán kezdeti szakaszában lévő komplex feldolgozása is*

Közös feladatunk továbbá, hogy egyrészt hatásosabban terjesz- 
szük ki a környező országokban is előforduló képződményeink 
nemzetközi kooperációban történő feldolgozását, másrészt to
vábbra is legyünk nyitottak nemcsak egy-egy konkrét rétegtani 
eredmény, hanem új rétegtani módszerek és netán eszközök átvé
tele tekintetében is*
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