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TÖREKVÉS AZ EGYSÉGES RÉTEGTANI IDŐSKÁLA KIALAKÍTÁSÁRA

BÁLDI TAMÁS+

Bevezetés: 1971-ben rendezett utoljára a E’öldtani 
Társulat Őslénytani Szakosztálya rétegtani ankétot 
a rétegtan elvi módszertani kérdéseiről. Azóta a 
rétegtan mind itthon, mind külföldön nagy fejlődé
sen ment át.

Amikor 1971-ben üléseztünk, ráterelődött a 
figyelem arra a nagyfokú elmaradottságra, mely 
litosztratigráfiái tagolásunk és nevezéktanunk te
rén hosszú időszak alatt felhalmozódott. Ennek a 
lemaradásnak a felszámolására Fülöp József vezetésé
vel a Magyar Rétegtani Bizottság viszonylag rövid 
idő alatt /az elmúlt évtized folyamán/ igen sikeres 
munkát végzett. E munka eredményeként a rétegtan 
alapelveit és metodikáját is sokkal tisztábban lát
juk ma, mint az 1971-es ankét idején.

Rétegtani osztályozási módszerünket, litosztra- 
tigráfiai osztályozási munkánkat -mely széleskörű 
nemzetközi tapasztalatok felhasználásával lett ki
alakítva- különösen a kezdeti időkben, de talán még 
ma is, egyes helyekről bizonyos fokú kétkedés, vagy 
-más helyekről- félreértések kisérik.

+ELTE Földtani Tanszék 
Budapest VIII, Múzeum krt. 3/a.
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Az óceánok jura-kréta-tercier üledékes összlete- 
it, melyeket a DSDP során jóllehet már alaposan 
megismertek, nem látták el litosztratigráfiái neve
zéktannal .
Ezt James Kenneth /1982/ a következőképp indokolja: 
nagy területen át kevés üledékfajta és kis szerke
zeti komplexitás észlelhető. De további praktikus 
okokat is felsorol: a helyi részletes térképezés 
nyilvánvaló nehézségei, a fúrási szelvények egymás
tól való nagy távolsága. Ha formációkat nem is, de 
litológiai egységeket azért elkülönitenek a mélyten
ger sztratigráfusai. Ezeket az egységeket számozzák 
és a korral; a kőzetfácies nevek kombinációjával in
formálisan jelölik. Közbevetőleg megjegyzem, hogy 
Vadász Elemér elképzelése is ez volt a sztratigráfiái 
nevezéktanról. Jól emlékszem, hogy még az olyan be
vált klasszikus formációneveknek, mint a KiscelliIIAgyagnak, Hárshegyi Homokkőnek, stb. is hadat üzent".

Megértem jura biosztratigráfusaink egy részét 
./Vadászhoz is talán ez az időszak állt legközelebb/, 
akik kedvetlenül fogadták a formációnevezéktan beve
zetését, hiszen a magyar Középhegységben a jura talán 
a legóceánibb karakterű, és ők, biosztratigráfiái esz
közeikkel sokkal finomabb és részletesebb tagolásokat 
valósítottak meg, mint amilyent a litosztratigráfia 
tud nyújtani.
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De be kell látniok, hogy pl. már a triász vagy a 
kréta, -hogy a harmadidőszakot ne is emlitsem- 
kőzettani, faciológiai változékonysága alapján- 
szinte igényli a világos litosztratigráfiái ta

golást és nevezéktant. A Vadász féle koncepció 
zavart és nevezéktani körülményességet okozott/.
A prekambrium, a magmatitok és metamorfitok réteg- 
tani nevezéktana pedig teljesen elképzelhetetlen 
volna nem litosztratigráfiái alapon.

Mint minden jó és hasznos kezdeményezésnek, 
természetesen a litosztratigráfiái rendszer és 
nevezéktanunk kiépítésének is voltak, vannak nem 
kívánatos egyedi mellékhajtásai. Egyes litosztra- 
tigráfusok nem fordítanak kellő gondot a formá
ciók kronosztratigráfiái helyzetének pontos rögzí
tésére, gyanakvással fogadják a biosztratigráfiái 
és/vagy fizikai geokronológiai skálák alkalmazá
sát, és az azokban rejlő korrelációs lehetősége- 
ket. A MRB idejében felhivta a figyelmet ezeknek 
a tendenciáknak a kerülésére. A káros hatás nyil
vánvaló: a formációk többnyire kis kitérjedésüek, 
néhány száz km nagyságrenden belüli rádiuszban 
azonosíthatok. Ha rétegtanunkat csak a formációk
ra korlátozzuk, úgy ezzel bezárjuk magunkat ország
határaink közé, és eredményeinknek nemcsak nemzet
közi elismerése marad el, hanem egyszerűen megnehe
zítjük a nagyobb területeket átfogó szerkezeti
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szintéziseket, az ehhez szükséges nemzetközi 
együttműködést. Egyszóval provincializmusra Ítél 
jük magunkat.

1. Tefrokronológia-lemez kronológia

Akadnak litosztratigráfusok, akiknek önbizalma 
természetesen túlterjed -képletesen szólva;- a for
mációhatárokon. Arra gondolok, hogy távkorrelációs 
értéket tulajdonitanak a kőzetfácieseknek, diszkor- 
danciáknak. Régi probléma ez, de nem árt újra fog
lalkozni vele. A diszkordanciák és üledékfáciesek 
kronológiai értékének problémájára az u.n. esemény- 
-sztratigráfia kapcsán még visszatérek. A kőzetki
fejlődések közül kronológiai korrelációs értéke csak 
nagyon kevésnek van.

Ezek közül közismert a tufit és tufahorizontok, 
a tefra-betelepülések időrétegtani értéke /tefro- 
■ kronológia/. . Épp a DSDP kapcsán is bizonyítást nyert 
a tefraszintek nagy kiterjedése és egyidejűsége.. 
Azonban módszereink ezen a téren javításra szorul
nak. Nem elég a terepi, makroszkópos azonosítás, 
hiszen -mint az a hazai tercier formáció alapján is 
nyilvánvaló- nagyon sok tefra-szintünk van, nemcsak 
„alsó, középső és felső riolittufa".
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A tefraszintek értékét az adja, hogy egyszeri 
néhány napos vagy hetes vulkáni kitörésből szár
maznak és forrásuktól akár 4000 km távolságra is 
még felismerhetők. Ilymódon valóban „idő-sikot" 
reprezentálnak. Az egyes tefraszintek gyakran egye
di paraméterekkel rendelkeznek. Ahogy a biosztra- 
tigráfus meghatározza a faunákat, fajokat, ugyan
úgy a tefrokronológusnak meg kellene határoznia az 
egyes tefraszintek egyedi paramétereit, enélkül 
azonosításra vállalkozni súlyos szubjektív tévedé
seknek lehet forrása. A tefraszintek egyedi para
métereinek megállapításához hozzátartozik a rész
letes mineralógiai vizsgálat /ásványi összetétel, 
fenokristályok ill. nehézásványok típusa, karak
tere, az ásványok száma/, elengedhetetlen továbbá 
a geokémiai azonosítás elektron mikroszondával.
Meg kell különböztetni továbbá a lényegi kőzettani 
jellegeket a mállásból és áthalmozásból eredő ki
egészítő jellegektől.

Ha arra gondolok, hogy csak a példa kedvéért 
az oligocén Tardi Agyagban vagy a kárpáti Gűurábi 
Slirben több tucatjával találunk tefra-betelepülé- 
seket, ezek alapján igazán kitűnő finomtagolási és 
finom-korrelációs eszközök birtokában lehetnénk, 
ha e szinteket elektron mikroszondával azonosítani 
tudnánk.
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A tefraszintek végigkísérik egész tercier réteg
sorunkat ideértve még a pannóniait is. Voltaképpen 
minden geológiai kutatóintézményünknek /MÁFI, 
egyetemek/ rendelkeznie kellene pásztázó elektron 
mikroszkóppal összekapcsolt elektron mikroszondá- 
val. Addig, amig ez nincs igy, a tefrokronológiá- 
ról nagy részt le kell mondanunk, mert a terepi 
azonosítás korrelációs célokra elégtelen és félre
vezető. Mineralógiai és geokémiai azonosítás szük
séges .

Van azonban egy nem műszerigényes, bár koránt
sem kiterjedten alkalmazható kőzettani korrelációs 
módszer is kezünkben, melyet eddig nem használtunk 
fel. Lemez-kronológiának nevezném, mivel a varv- 
-kronológia a periglaciális varvitokhoz kötődik.
Itt van a Tardi Agyag, melynek rétegtani tagolásá
ban már eddig is eredményeket értünk el. De tovább 
is finomíthatnánk korrelációnkat, ha elmélyednénk 
a lemezek tanulmányozásában és egyes egyedi lemeze
ket felismernénk. Amint ezt Ross és Degens kimutat
ta, a Fekete-tenger holocén laminitjében az egyes 
lemezek 1000 km távolságon át nyomozhatok és felis
merhetők. Az ilyen lemez úgy értelmezhető, mint a 
geológiai idő egyetlen pillanata.
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2. Biokronológiai skálák.

A korszerű rétegtan nélkülözhetetlen korrelá
ciós és tagolási eszközei. Főként pelágikus szer
vezetekre dolgoztak ki ilyen skálákat, helyesebben 
zonációkat, melyek sok esetben úgyszólván globális 
korrelációt tesznek lehetővé. Conodonták, ammoniták, 
a jurától nannoplankton, a krétától planktonforami- 
niferák zónációi a legismertebbek, de van .radiolá- 
ria, diatóma, dinoflagellata skála is. Ahány csoport 
annyiféle skála, hiszen az evolúciós változások ál
talában nem katonás egyidejűséggel érvényesültek.
Sőt egyes csoportokon belül előfordul kétféle zoná- 
ció is: igy pl. a plankton foraminiferáknál a 
Blow-féle és a Bolli-féle zonáció, vagy a nannoplank
ton esetében a Martini-féle NP és NN zónák, ill.
Bukry zonációja.

A biosztratigráfiai skálák alkalmazási terének 
persze szintén megvannak a határai, bár szerencsére 
ezek a határok is csoportok szerint változnak. Nem 
tartom szerencsésnek és értelmesnek épcen ezért az 
„ortokronológia" /„ortosztratigráfia"/ és „parakro- 
nológia" megkülönböztetéseket. Az ammonitákat - némi 
joggal - kikiáltották a mezozoikum ortokronológikus 
csoportjának.
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Ámde a gyakorlati életben, pl. a mélyfúrások ezrei
nek a feldolgozásában, vajmi kevés szerep jut az 
ammonitáknak és ott a tintinnida, a radiolária, a 
nannoplankton és a plankton-foraminiféra vizsgála
tokra támaszkodnak. Külföldi kollégák mesélik, hogy 
teljes szelvényű ólajkutatófurások /nem magfúrások/ 
furadékából vett rendszeres mintavétellel is egészen 
tűrhető mikropaleontológiai /biosztratigráfiái/ ered
ményeket értek el. Vajon nem kényelmesedtünk-e el a 
„hét kövér esztendő" idején oly mértékben, hogy tel
jesen föggővé váltunk a kétségtelenül jobb furóma- 
goktól? Az OKGT és a Vizügy illetékes kollégáinak 
a figyelmét ezen a helyen szeretném felhivni arra, 
hogy mlkropaleontológusok bevonásával tegyenek kí
sérletet a furadék biosztratigráfiái feldolgozására. 
Ezzel nemcsak rengeteg sztratigráfiái adatot mentené
nek meg, hanem saját céljaik elérését is elősegíte
nék !

Külön szót kell szólnom a terresztikus sztrati
gráf iáról , mivel ennek jelentősége a hazai kainozoi- 
kumban közismert.
Van emlősök alapján kialakított nagyon megbízható 
skála: az u.n. „emlősemeletek". Ugyanitt a palvno- 
lógia jelentősége is nagy.



A tengeri és terresztrikus biosztratigráfiái skála 
korrelációjára legalkalmasabb sáv a sekélytenger, 
és lagúna, a két nagy élettér átmeneti öve /és nem 
a hasadékkitöltések/. A hazai emlős-sztratigráfiá
ban eddig elért kitűnő eredményeken túl még mindig 
sok a tennivaló. Steininger professzor az ELTE Föld
tani Tanszékén tartott előadásában felhivta a fi
gyelmet arra, hogy az átmeneti, emlős-leletek szem
pontjából látszólag reménytelen fáciesekből is kor
határozó jelentőségű emlősfaunát lehet kinyerni, ha 
„tonna-számra" iszapoljuk az anyagot. Ehhez műszer 
nem kell, „csak" fizikai munka és idő, türelem. így 
közvetlenül illeszthetők a pelágikus zonációk az 
emlős emeletekkel. Példa már van hasonló probléma 
megoldására: a Conodonták kinyerésére kialakitott 
mintaszerű MÁFI-laboratórium. Tudjuk, hogy paleozó- 
os sztratigráfiánkat nem egy tekintetben forradalma
sították az itt elért eredmények.

És hogy a „saját házam tája előtt is söpörjek", 
a kainozóos molluszkák zonációjával mái^ adósok va
gyunk. Bár a kainozóos tengeri emeletek valójában 
„molluszka-emeletek" voltak, sőt még részben ma is 
azok. A globális emeleteket azonban időközben újra
definiálták a plankton-zónák alapján /priabonai, tor- 
tonai, akvitáni, langhei stb./, igy eredeti „mollusz- 
ka-identitásukat" elvesztették.
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A Paratethys regionális emeletei közül azonban szá
mos még ma is „niolluszka-emelet", igy pl. az egri, 
eggenburgi, ottnangi, szarmata, pannóniai stb. vagy 
a Kelet-Paratethysben a csokrak, karagan, konka, 
volhyniai stb.
Ezek mind jellegzetes, nem egy esetben markánsan 
endemikus molluszkafaunák alapján lettek lehatárolva. 
Ennek ellenére az RCMNS 1975. évi pozsonyi kongresz- 
szusán készitettem egy előzetes -főleg pectinidákon 
alapuló- zonációt, mely vegyes fogadtatásra talált, 
tehát ezen a nyomon haladva tovább kell dolgoznunk 
rajta, annak tudatában persze, hogy akárcsak a nagy- 
-foraminiférák egyes csoportjai, ezek a zónák sem 
nyúlnak túl Európa és a Mediterrán térség határain.

Külön hazai specialitás: a középső krétától üle- 
dékgyüjtőink orogén övezetben fejlődtek ki. Ez az át
halmozás problematikáját okozza. Ilyen körülmények 
között fogadjuk el azt az elvet, hogy kronológiai 
szempontból a legfiatalabb taxonok mindig a perdön
tőek. Az áthalmozás mértéke fordítottan arányos az 
ősmaradványok átmérőjével. Ez különösen a mikropale- 
ontológusokra ró fokozott felelősséget. Az a tapaszta
lat, hogy az áthalmozás mértéke az oligocén közepén 
különösen „megugrik". A molluszkások valamivel kényel
mesebb helyzetben vannak ezen a téren a mikropaleonto- 
lógusoknál.
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Sok vita volt a Piliscsabai fúrások által harántolt 
oligocénnel kapcsolatban. A molluszkák világosan 
felsooligocén kort jeleztek, sőt a Mányi-medence 
jellemző együttes-zónái jól kimutathatók voltak. A 
foraminifera-fauna azonban épp a magasabb szintek
ben olyan sok mélyebb oligocén, eocén, kréta, 
taxont tartalmazo:t, hogy foraminiferásainkat ele
inte bizony alaposan zavarba hozta. Végül Horváth 
Mária a sok áthalmozott taxon mellett felismerte a 
felsőoligocénre jellemző, fiatal formákat is.

3. Fizikai kronológiai skálák.

Ennek az előadásnak a keretében nem térhetek ki 
részletesen ezen tagolási és korrelációs módszerek
re sem.

A magnetosztratigráfiái skálát a krétától máig 
terjedőleg igen alaposan kidolgozták és sikerrel al
kalmazták ezt a módszert a hazai kvarter-pliocénben, 
és az oligocénben is. Kiterjedtebb alkalmazása kívá
natos lenne.

Újabban terjedt el, itthon még nem alkalmazzuk. i okorrelációra a o 0 skálát, kivéve a Kiscell-1 alap- 
szelvényt.
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Az O-izotóp sztratigráfia alapjait Emiljani és 
Urey fektették le az ötvenes évek elején. A 
180/160 arány függ a sarki jégsapkák tömegétől, a 

paleotemperatúra jelzésére is alkalmas, de a kiugró 
változások izokronnak bizonyultak, és ezért korrelá
cióra is használhatók.

Ugyancsak uj módszer a szén-izotóp sztratigráfla.
A r*. C a CC>2 ciklus változásait, az óceáni szerves
anyag tömegének növekedését vagy csökkenését Lükrözi.
~ 13 - _A C görbék kiugró értékei izokronok es távoli szel

vények korrelációjára alkalmasak. Eddig a Kiscell-1 
fúráson alkalmaztuk /Schuber/.

Közismertebb végül a radiometrikus skála. A kai- 
nozoikum geokronológiai skáláját a radiometrikai mé
rések, a magnetosztratigráfiai és biokronológiai ská
lák kombinációjával határozták meg. Nálunk az ATOMKI 
debreceni laboratóriuma Balogh Kadosa vezetésével 
igen jó eredményeket ért el a K/Ar datálásban. Nem 
alkalmazzuk viszont az .igen egyszerű „fission track" 
módszert, mely épp a tefraszintek korának meghatáro
zására különösen alkalmas volna.
A radiometrikus datálás sajátos nehézségekbe is ütkö
zik egyes hazai területeken.



A Balaton és Budai vonal környezetében kb. 27-30 
millió éve 300 °C-os hidrotermális esemény történt, 
mely „megfiatalitotta" a legtöbb K/Ar és „fission 
track" dátumot. Badeni vulkanizmusunk hasonló hatá
sokat okozott.

4. A komplex vagy integrált sztratigráfia.

Mint az előzőkből kitűnt, nagyon sokféle „sztra
tigráf ia" van. Van kőzettani, kronosztratigráfiái, 
biokronológiai, magnetosztratigráfiái, radiometri
kus, stb. skála. Külön-külön, önmagában, egyik ská
la sem ér sokat, vagy éppen semmit. Szerencsésen 
megválasztott szelvényekben össze kell ezeket a ská
lákat „hoznunk", és igv együttesen közelebb jutunk 
a rétegtan céljainak megvalósitásához, az egységes 
földtörténeti időskálának kialakításához.

Pénz- és időpazarlás például magnetosztratigrá- 
fiai méréseket eszközölni egyidejűleg és párhuzamo
san végzett biosztratiqráfiái vizsgálatok nélkül. 
Tűrhetetlen, hogy K/Ar dátumokat publikálnak a minta
vételi helyek részletes, biosztratigráfiailag is 
kalibrált szelvényeinek közlése nélkül. Javaslom, 
hogy a Magyar Rétegtani Bizottság és az Alapszel-' 
vény Program őrködjön azon, hogy a takarékosság és 
a müszerkihasználás elvei jobban érvényesüljenek, 
vagyis az alapszelvények komplex módon kerüljenek
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feldolgozásra, a műszerigényes, költséges vizsgála
tok ne elszigetelten történjenek. A komplexitásra 
való törekvés egyébként eddig is jellemezte a MRB 
és az Alapszelvény Program célkitűzéseit.

Ma is érvényes a biosztratigráfiái vizsgálatokra 
az, amit annak idején Vadász Elemér szigorúan meg
követelt: nem engedte publikálni az olyan paleonto
lógiái feldolgozást, mely mellőzte a lelőhelyek, 
mintavételi helyek földtani szelvényének közlését, 
ügy látszik, mintha ezt a „jó öreg" elvet kezdenénk 
elfelejteni, és talán nem is elsősorban a paleonto
lógusok, hanem a fizikai módszerek munkásai.

A sztratigráfia végső célja a kőzetösszletek 
korának megállapitása abból a célból, hogy a Föld 
és az élet történetét megértsük. Ezt a célt, vagyis 
a kőzetek datálását azonban csak rugalmasan alkal
mazott komplex korrelációkkal tudja megvalósítani.

A komplexitás azt jelenti, hogy minden lehetsé
ges módszert alkalmazunk. Nincsenek eleve rossz vagy 
jó eszközeink. Nem engedhetjük meg, hogy partikulá
ris érdekek, nevezetesen egyes specialisták szűk lá
tóköre szabja meg a prioritásokat. Szükség van lito- 
sztratigráfiára és szükség van biosztratigráfiára 
és szükség van a kettő, valamint a fizikai módszerek 
integrációjára.
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Tagadom továbbá, hogy lenne egy u.n. „klasszikus" 
és egy „modern sztratigráfia".

A rugalmasság azt jelenti, hogy a vizsgálati mód 
szerek alkalmazásának prioritásait az anyag szabja 
meg. Prekambrium esetében nyilván a litosztratigrá- 
fia és a radiometrikus datálás az uralkodó módszer. 
Szárazföldi formációk korrelációjánál az „emlős-eme 
let", a palynológia, a radiometrikus és paleomágne- 
ses datálások kerülnek előtérbe. Más lehetőségeink 
vannak felszini feltárás és mások mélvfurás eseté
ben. A rugalmassághoz tartozik továbbá pénzeszköze
ink és a munkaidő észszerű felhasználása és ráfordi 
tása. Nem lehet eléggé méltányolni ebből a szempont 
ból az Alapszelvény Program jelentőségét. Ez a ki
tűnő program -ha jól tudom- arra irányul, hogy kor
szakonként és régiónként néhány szerencsésen megvá
lasztott szelvény komplex sztratigráfiái feldolgo
zását szervezze és finanszírozza. Az adott régió és 
korszak többi és további szelvényét elégséges lesz 
néhány olcsóbb korrelációs módszerrel a pontosan ka
librált alapszelvényekhez „igazitani".

5. Az aranyszög-elv és az eseménv-sztratigráfia

A sztratigráfusok mindig is törekedtek arra, 
hogy rétegtani határaikat a nagy földtörténeti és 
evolúciós eseményeknél' vonják meg.
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A finomrétegtani bontásban azonban kitűnt, hogy 
ezek az események legtöbbször elnyújtva, fokoza
tosan, tehát nem pillanatszerüen következtek be.

Egy példával érzékeltetve. A pleisztocén bázisát 
elvileg arra az időpontra szeretnénk helyezni, ami
korra az Északi féltekén kifejlődtek a jégtakarók.
A jégtakarók felépülése azonban -mint azt a külön
böző módszerekkel nyert adatok bizonyitották- 
hosszabb időt vett igénybe. Ezért az 1968. évi 
Geológiai Világ Kongresszus elhatározta, hogy a 
pleisztocént nem paleoklimatológiai, paleontológiái 
és antropológiai ismérvek alapján definiálja, hanem 
a dél-itáliai kalábriai emelet bázisát, melynek 
sztratotipusa a Le Castella-i szelvény, jelölte meg 
a pleisztocén alsó határának. Ezzel született meg 
az Aranyszög-elv. Az egész Földön ehhez kell igazi
tanunk „kronosztratigráfiai óráinkat", igv Magyar- 
országon is! Néhány hónapja kaptam kézhez Aguirre,
E. és Pasini, G. INQUA elé terjesztett kéziratát, 
melyben egy -a Le Castella-i szelvény közelében lé
vő, de annál tökéletesebb calabriai sztratotipus, a 
Vrica-i szelvény feldolgozását adják. Ez kiterjedt 
a molluszkákra, plankton és bentosz foraminiferákra, 
nannoplanktonra, ostracodákra, és paleomáaneses ka- 
kalibrációra.
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A pliocén-pleisztocén határt, úgy mint a korábbi 
szelvényben, az „olduvai esemény" végére teszik, 
melynek kora kereken 2 millió év.

A Földkerekség sztratigráfusai tudják, hogy a 
miocén/pliocén határ a Trubi márgák bázisán van 
kijelölve. A Capo Rossello-i szirten, D-Sziciliá- 
ban, ide van kitűzve az „aranv-szög", ami valójá
ban persze egy rozsdás vas-rud, de tudjuk, hogy 
kb. 5 millió éves idősikot jelez.

A kronosztratigráfiái fogalmak az egész világ
ra kiterjedő érvényűek és mi itt Magyarországon 
nem tologathatjuk ezeket kényünkre, kedvünkre. Szer
teágazó nemzetközi munkaközösségek, kiváló specia
listákkal fáradoznak azon, hogy a biokronológiai, 
magnetokronológiai, geokronológiai skálák korrelá
ciója alapján a kronosztratigráfiái sztratotipusok 
pozícióját e skálákban egyre tökéletesebben megha
tározzák és ezzel kronológiai táblázatunkat egyre 
pontosabbá tegyék.

Ebbe a munkába, ahol lehet, be kell kapcsolódnunk, 
az eredményeket pedig adaptálnunk kell.

Milyen egyszerű állításnak hangzik: az eocén- 
oligocén határt a „pireneusi fázis" jelöli. Ezzel 
szemben mi a valóság pl. Magyarországon?
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Budapest tágabb környékén az alsó priabonaitól a 
felső kiscelliig öt jelentős diszkordancia mutat
ható ki, illetve öt transzgresszió. Ez időben kb.
8 millió évet takar! Ez mind a „pireneusi-fázis"- 
-nak fogható fel.

Az 1971. évi társulati, rétegtani ankéton is
mertettem az akkor már széleskörűen alkalmazott 
kronosztratigráfiái módszert és szemléletet. Ezt 
annak idején Horgsitzky Ferenc hevesen birálta.
Talán elsők között a világon, az „esemény-sztrati- 
gráfia" kifejezést használta és javasolta, hogy 
ezt tegyük meg korrelációs alapnak. A javaslat el
méletileg szép, de ma is csak azt mondhatom, hogy 
gyakorlatilag keresztülvihetetlen, mivel az esemé
nyek 99 %-a nem katasztrofális és nem pillanatszerü. 
Legfeljebb annyit tehetünk, hogy az aranyszöget az 
„események csomópontjában" próbáljuk elhelyezni.

Ettől függetlenül tovább kell vizsgálnunk az 
események időbeli eloszlásának törvényszerűségeit. 
Két érdekességre szeretnék ezzel kapcsolatban ki
térni .
1. A szeizmikus sztratigráfia részben litosztrati- 
gráfiai segédeszköz, részben -a passziv kontinentá
lis peremek selfjein- értékes törvényszerűségekre 
vetett világot.
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A szeizmikus reflexiós szelvényeken kőzettestek ha
tárai és szerkezete rajzolódik ki. Mivel a minő
ségre vonatkozóan keveset mondanak, nem pótolják 
teljesen a mélyfúrásokat.

A passzív kontinentális peremek selfjein 
-a párkányok egyenletes ütemű lassú süllyedését fel
tételezve- 1977-ben Vail, P.R., Mitchum/ R.M. és 
Thompson S. azóta híressé vált munkájukban kimutat
ták a szeizmikus profilok szerepét az eusztatikus 
tengerszintingadozások megállapításában.
E módszer alapján a jurától kezdődően rekonstruálták 
az eusztatikus tengerszintváltozásokat. Eredményeik 
alapján kiderült, hogy valóban voltak u.n. „geokra- 
tikus" és „thalattokratikus" /pl. felsőkréta/ kor
szakok. Az általuk nyert görbe egyes kiugró értékeit 
valóban fel lehet majd használni, stabil, kratonizá- 
lódott területek üledékciklusainak értelmezésére. 
Sajnos nálunk, a tektonikailag erősen aktív, orogén 
övben nem sokat kezdhetünk e módszerrel. A lényeg 
azonban: nem az üledékciklusok alapján állapítjuk 
meg a kőzettestek korát, hanem forditva, a kőzetek
korának meghatározásából rajzolódik ki az üledékeik- *lusok tartama, lefolyása. Az eusztatikus tengerszint
változásokat Pitman /1979/ szerint az óceánközépi 
hátságok térfogatváltozásai okozzák /feltéve, hogy 
nincs sarki jégsapka/.
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Az óceánközépi hátság térfogatát a spreading sebes
sége határozza meg. Lassú spreading térfogatcsökke
nést, és ezzel eusztatikus regressziót okoz, mig a 
forditott folyamat globális transzgressziót. 
ügy becsülik, hogy a felsőkrétában 350 m-rel magasabb 
volt a tenger szintje a jelenleginél, ami elégséges 
ahhoz, hogy a jelenkor szárazulatainak 35 %-át ten
ger boritsa. A felsőkrétában tehát a tenger/száraz
föld aránya nagyságrendileg nagyobb volt a jelenle
ginél. Tissot /1979/ szerint kőolaj-dus üledékek ma
gas tengerszintálláskor képződnek, mivel a kiter
jedt epikontinentális tengerekben sok szerves anyag 
halmozódhat fel. Tipikusan dús kőolajban a jura és 
kréta, ezekben van a világ kőolajkincsének 70 %-a. 
Tipikus kőszénképző korok viszont az alacsony ten- 
gerszintállással jellemzett permokorban /43 % kő
szén a világkészletből/, tercier /25 %/. Valószinü- 
leg a tömeges evaporit-kiválások is az eusztatikus 
regressziós Ciklusokhoz kapcsolódnak /permotriász, 
miocén/.

2. Ha a DSDP fúrásokban harántolt tefrazónákat egy 
időskálához viszonyítjuk, nevezetesen a planktonfo- 
raminifera zónánként felfedezett tefraszintek számát 
visszük fel, akkor Kennett /1977/ szerint a vulka- 
nizmus alábbi globálisan kiugró értékeit kapjuk:
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a. / 14-16 millió év között
b. / 12 millió éve
c. / 3-5 millió év között
d. / 2-0 millió év között /a kvarterben/.

Egyenlőre megmagyarázhatatlan, hogy a hazai 
neogén vulkanizmus csúcsai /kivéve a kvartért/ 
egybeesnek a globális vulkáni tevékenység legin
tenzivebb szakaszaival!
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