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A Balatonites
Az imm6r hagyomSnyoss6 v6Lo ,az Ev 6smaradv6nya" vet6tked6 ez 6vi gy6ztese a Batato-
n i tes nev0 ammoni tesz le t t .  A Magyarhoni  Fotdtani  T6rsulat  St ta I  szervezet t  in ternetes sza-
vaz6son otyan nagyszer0 vet6[yt5rsakat etozott meg, mint a legyezos levet0 ustokos pStma

6s a nagyhir( otajc6g embt6mdj6t idez6 fds0skagyto. A Batatonites siker6hez - gyonyoru
dfszit6se mettett - bizony6ra nagym6rtdkben hozz6jdrult az els6 halt5sra k6tszeresen is rej-
t6 tyes je tszo,  "a 245 mi t t io  6ves tengera lat t jSro" ,  ami  a ptak6ton szerepel t .  Az i rdsban lerdnt-
juk a teptet a rejtetyekr6t.

xezd6 egyetemista koromban tal6l-
koztam a nyilvinval6an magyar kG
t6d€sii Balatonites, Hungarites €s Ar-
padites nevfi ammoniteszekkel. Nem
sejtettem akkor, hogy majdan szoros
kapcsolatba kertilok mindh6rmuk-
kal, a tobb €vtizedes salaton-felvid€ki
munkilkoddsom sor6n.

A csig6kat mindenki testkirzelb6l
ismeri. Hizuk csigavonalban felcsa-
varodott, egyszerfi cs6. A csigavonal
t€veszt meg sokakat, amikor repte'
zentativ l6pcs6h6zakban, disztermek

,,m6rvdny''-burkolat6ban, vagy pado-
zatdban csig6nak ldtsz6,,tekew6nye
ket" 16t. Ezek a tekervdnyek azonban
a legtobb esetben k6be z6rt ammoni-
tesz-vizak keresztmetszetei. A csigdk-
t6l vildgosan me gk'ri16nb o ztetr 6ket az,
hogy hdzuk egy sikban felcsavarodoft,
6s sok-sok kamrdra tagol6dik (2. 6bra),.

Az ammoniteszek megkdvtiLlt m6sz-
vdzuuagy k6belei a tridsz €s az eg1sz
mezozoikum (a 66 €s 252 milli6 €vek
kiiz6 es6 id6) leggyakoribb 6smaradv6-
nyai koz6 tartoznak A csigdknak csak

nagyon tdvoli rokonai; a Puhatestiiek
tdrzs€n beliil a fejlibfak (Cephalopoda)
osztdlydnak egyik kihalt csoportjit al-
kotjdk l, leetobb hasonl6sigot 6s ro-
konsdgot a fejllbriak egyik, ma is 616
csoportjival, a Nautilus-f€l6kkel mu-
tatjik uozzfljukhasonl6an, az ammo-
niteszek is egy sikban felcsavarodott
6s kamrdzott hdzban €ltek, €spedig
kizdr6lag tengervizben. igy 6lt a BaIa-
tonites is, 245 milli6 €wel ezel6tt.

Pontosan Z+s milli6 6wel ezel6tt? -

k€rdezhetnd valaki. Nos, nem pontosan,
csak majdnem. Ez a rejt€lyesnek l6tsz6,
igen tivoli id6 igenis meghatirozhat6
a k6zetekbe, isvinyokba zdrt radioak-
tiv izot6pok bomliisi sebessdge alapj6n.
A bonyolult m6dszert itt nem tudjuk
r6szletezni; el€g tal6n annyi, hogy a
vukeni tufekb6l kinyert cirkon-kristi-
lyokba zdrt ur6.n- (238U) 6s 61om- (206Pb)
izot6pok arinyab6l j6 kozelit€ssel meg-
hatirozhat6 a kor. A Balatonites-tartal-
mri r€tegekhez kapcsol6d6 tufikb6l
rryefi 245 + 0,5 milli6 6ves adat ezzel
a plusz-minusz 500 ezer €v elt6rds-
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sel fogadhato el. Fel millio 6v? Ez
borzasz6an hosszu id6, sokkal hosz-
szabb, mint amiota aHomo sapiens 6I
a Foldon. A 2a5 milli6 6vnek azonban
csup6n ket ezreleke. Ha a pold tortdne-
t€vel €s az 6sl€nytan k6rd€seivel fog-
lalkozunk, meg kell bar6tkoznunk a
sz5zmillio €ves id6t6vlatokkal.

A tr i6sz tenger hdrom , ,6sza"
es a fetfedezok

A bevezet6ben emlitett h6rom ..t6s-
gyokeres magyar" ammonitesz a
tri6sz id6szak kozdps6 szakasz6.-
nak tengereiben 6lt. Koziiliik a leg-
id6sebb genusz a Balatonites (-245
milli6 6v), valamivel k6s6bb elt a
Hungarites (-240 milli6 €v),6s a legfi-
atalabb, az Arpadites (-238 milli6 €v).

3. dbra. Nagyslri Bockh Jiinos
t1840-1909), a Balatonites

megtatatoja 30 eves koriiban. A
nenress{1et €s a Nagysdri el6nevet
kes6bbi munkdss6gdvat drdemette ki

4.6bra. Edmund Mojsisovics von
Mojsvdr (1839-1907), a Balatonites
nevad6ja 45 6ves kordban; ebben
az id6ben alkotta meg alapvet6

6st6nytani monogrdfidit

Maradvinyaikat, a sz€p, megkoviilt ammonitesz-hd-
zakat a Balaton-felvid€ken tal6lta meg Bdckh ldnos
(1840-1909), a magyar geol6gia egyik legnagyobb
alakja, az 787Q t6j6n v6gzett foldtani t6rk€pez€sei
sordn (3.6bra). Roviden emlitette 6ket nagyszab6su
geolo giai osszefo glal6 munkdj dban (Bockh :^87 2), dm
a hivatalos ..keresztapa", aki a szabdlyos n€vaddst el-

. 2.5bra. Ammonitesz-hii, keresztmetszetben,
a Magyar Term6szettudomiinyi Muzeum {8p.,

Ludovika ter 6.) lepcs6hizaban. Jeltemz6 (6s a
csigdkt6t atapvet5en k0t6nb6zik) a v6taszfalakkat

(szeptumokkat) tagott, kamr6zott resz. A lepcs6hdzat
" burkpt6 mdszk6tapok fets6 jurabot szSrmaznak

v6gezte, Edmund Mojsisovics von Mojsvdr (1839-1907)
lett (4. ibra). Mint neve is mutatja, horv6torsz6gi
magyar nemesi csal6db6l szarmazott, bdr - ahogyan
ez akkoriban nem szdmitott ritkasdgnak - nem irt
6s val6sziniileg nem is beszelt magyarul. Az 1860-as
evek v€g6n egytitt gyakornokoskodott a b€csi cs6sz6ri
6s kir6lyi roldtani Int6zetben Bockh Jenossal, akinek
t6rsas6gdban k6s6bb az tjonnan felfedezett tala-
ton-felvidEki tridsz ammoniteszek lel6helyeit is meg-
l6togatta. igy nem v6letlen, hogy rockh Jdnos 6ribizta
a leletek, az rij ammonitesz-genuszok 6s -fajok r6szle-
tes leirds6t. Ezt a hatalmas munk6t a b6csi koll6ga 6s
bar6t tsz: 6s 1879 kozott elvegezte - €s a v6g€n egy
gyonyoriien illusztrdlt monogrifidban (Mojsisovics
1882) mutatta be az cisszes fontos salaton-felvid6-
ki tri6sz ammoniteszt. A korai felfedez€sek sorS.ban
meg kell eml€kezntink az id. L6czy Lajos vezet6s6vel
keszrilt nagyszabasu, sokszerz6s,,Balaton-monogrdfi-
irol' is (Loczy 1913), ami a nemzetkozitridsz retegta-
ni kutatSs egyik legfontosabb referencia-teriilet€v6
avafta a Balaton-felvid6ket, 6s az itt gyiijtott tridsz
ammoniteszekrrjl is 6tfog6 k6pet adott.

Bala ton i tes ,  a , ,sz td r "

A h5.rom, vil6ghiriivd viilt magyar ammonitesz-ge-
nusz koziil, bizonydra szdpsdge miatt - €s tal6n az6rt
is, mert a legcsoddlatosabb hazai tavunk nev6t viseli
- a Balatoniresr jeloltdk a szervez6k az Ev 6smarad-
v6.nya versenyre. Mdr a jelol6s is, de ktilonosen a gy6-
zelem, nagy orom volt szS.momra, hiszen a hdrom
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szurke meszk6 gazdag ammonitesz-faunSt 6s sok
nds 6smaradvdnyt adott

,,5.sz" kozil ezzel keriiltem el6szijr szem6lyes es test-
kozeli kapcsolatba - mondhatni bardts6gba - m€g
az 1980-as 6vek elej6n. Az akkori Magyar Allami Fold-
tani Int6zet j6voltdb6l €s segitsdg6vel szdzszdmra
gyii j thettem a B aI a t o ni t es -p € I d 6nyok at az tsz6f5t6I
6szakra es6 sz6l6skertek kozel€ben, egy f6lig boz6-
tos, f6lig erd6s teriileten. Az Int6zetnek annak ide-
j6n m6g volt kapacitdsa arra, hogy jelent6s felt6r6-
sokat, 6sat6sokat v€geztessen, szakavatott seg6der6k,
tobbnyire nyugdijas b6ny6szok keze 6ltal. igy 6rkol-
t6k meg az az6ta m6r nemzetkozi hirn6vre szert tett
asz6fSi szelvdnyeket, melyekben a koz6ps6-tri6sz,
azon beliil is a koz6ps6-anisusi (kb. 245 milli6 6ves)
rEtegeket ismerhettiik meg (5. ebra). A r6tegsor r6sz-
letes begyiijt6se 6s az ammoniteszek kiszabadit6sa
a sziirk€s-barnis szinii, helyenk6nt kovds m6szk6-
r6tegekb6l az 6n orcimteli feladatom volt. A gondos
laborat6riumi prepardlds sor6n, szamos mas am-
monitesz-faj mellett, a Balatonites-genusz fajait is
sikeriilt elkiilonitenem 6s meghatdroznom (Vortis
1987). Koziiliik a legszebb 6s szerencs6re a leggyako-
ribb a Balatonites balatonicus-faj volt. Hogy a Bockh

l6nos idejdben haszn6latos kifejez6sekkel €ljek a

,,tekerv6nye kev€ss€ nyitott" (azaz kozepesen evolut),

,,az oldallapok erSs sug6r-bord6kkal 6s jelent6keny

magass6gu gombokkel 6kesiw6k"; 6s ami kiilonosen
figyelemre m6lt6, 6s a Balatonifes-genuszra jellemz6:

,,a gombos hasr6szen a bordik a marginilgombokt6l
r6zsrit el6re hirz6dnak" (azaz ventr6lis gyongysor tara-
javan) (nyit6k€p).

A B alatonit es-faj ok dis zit6se rendkivtil v6ltozatos.
K6t osztr6k koll€ga napokig vizsg6lta, m6rte, ana-
Iizllta a gyiijtem€nyemben l6v6 tobb sziz Balato-
nfres-p6lddny morfol6gi jeL Az alapos statisztikai
stfidiumuk eredm6nye az lett, hogy a sz6mos kutat6
6ltal kor6bban elkiilonitett tobb mint tiz faj koziil
csupdn kett6, az ausztri6b6l leirt nalatonites egre-
gius 6s a mi Balatonites balatonicus fajunk 6rdemli
meg az on6ll6sigot. A megnyugtat6 meger6sit6s j6l

esett, de mdg nem d6lhettiink h6tra a karossz6kben.

Bala ton i tes ,  a , ,vez6rkovu le t "

Az asz6fSi sikereken felbuzdulva - szS.mos koll6g6-
val osszefogva - nekildttunk, hogy a Balaton-fel-
vid€k m6s pontjain is megkeressiik a Balatoni-
fes-tartalmir r€tegeket. Tudtuk ugyanis, hogy ez az
ammonitesz nemcsak sz6p, hanem egyflttal kiv6l6

,,vez6rkovtil et" is, azaz a kozdpsS-tridszon beliil csu-
p6n egy szfkebb rdtegtani intervallumra korldtoz6-
dik az el5fordul6sa. Es ahogyan az egy vez6rkoviilet-
hez illik, az id6beni elterjed6se rovid, de a foldrajzi
elterjed6se igen nagy. Val6ban, ebben a kb. z+s milli6
€wel ezel6tti (foldtort€neti szempontb6l pillanat-
szerii) rovid id6szakban a Balatonites vil6gszerte
6lt a tr6pusi, szubtr6pusi tengerekben. Megtaleltak
Eur6pa szS.mos pontjen, tovdbbd Torokorszeg, lzra-
el, Eszak-hdia, D€l-Kina, Thaifold, vietnam es Jap6n
lel6helyein, de meg az igazdn t6voli Nevaddban is.

Egy misik koriilmdny is osztokdlt benniinket a Ba-
laton-felvid6ki kutat6saink folytat6s6ra. A m6r em-
litett E. Mojsisovics, egy (waagen €s Diener koll6gd-
ival k€szitett) korszakalkot6 r€tegtani szint€zisben
az (akkor m6g als6-tri6sznak tekintett) anisusi eme-
leten beliil bevezette a .,Balatonisch" nevii alemele-
tet. Ezt a r€tegtani egys€get J, Pia, osztrdk geol6gus,
1930-ban - a Balaton latin neve (Lacus Pelso) utdn
- ,,Pelson"-nak, azaz pelsoi alemeletnek nevezte.
Lehet6s€geinket felmdrve, erkolcsi koteless€giinknek
tekintettiik, hogy ezt a ,,magyar" alemeletet korszerii
m6dszerekkel 6s szemlElettel kutassuh 6s megadjuk
pontos r€tegtani definici6jrit. Reszletes gyftjtdseket v6-
gezttrnk tobbek kozott Kovesk6l, Mencshely €s Fels6ors
szelv€nyeiben, 6s igazoltuk, hogy a Balatonites balato-
n icus-tartalmir rdtegek mindegyik szelvdnyben azonos
retegtani szintben jelentkeznek rmellett azt is megel-
lapitottuk, hogy ezekben a szelv6nyekben a Balatoni-
tes balatonicus z6n61a alatt €s fdlott tov6bbi z6niik
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mutathat6k ki, amelyekben m6s 6s
m6s ammonitesz-fajok alkotjdk
a faun6t (az 6smaradvdny-egyiit-
test). S6t arra is rejdftiink, hogy
a pelsoi alemeleten beliil a nala-
ton-felvid€ken kimutatott ammo-
nitesz-z6nik Eur6pa tivoli szel-
v6nyeiben is felismerhet6ek. Ez a
r€tegtani korreldci6nak nevezett
eljiris helyredllitotta a Balatonr6l
elnevezett pelsoi alemelet nemzet-
kozi tekint€lyet (e. ibra).

Batatonites 6s tdrsai

Balaton'-felvideki gyfjteseink so-
rdn a Balatonites-ek mellett sok-
sok mds ammonitesz-faj k6pvi-
sel6it is megtaldltulc A kiildnfdle
alakfr €s diszit€s( ammoniteszekb6l

rissze6llitott velogatott csapatot a (2. ebren) mutat-
juk be. Az egykori tengeri €16vi16g tovibbi tan(ri is
el6keriilteh pdlddul lapos kagyl6tekn6k tdmege
(o aonella, Posidonia), viltozatos Nautilus-f61€k, pdr-
gekarrhak fbrachiopodiik) viizai, halak pikkelyei €s
csontdarabkii, s6t egy tchthyosaurus-f€Ie halgyik
csigolyamaradvdnyai is. uikropaleontol6giai (mik-
roszk6pi) vizsgdlataink a parinyok gazdagviligiba
vittek benniinket; gyakoriak voltak a mdszvfzri al-
g6k, a likacsosh6jrl foraminiferdk, a kovaszivacstiik,
,€s a Conodonfrik (kihalt, legytestii illatok, melyek-
nek csak apr6, kalciumfoszfdt anyagu fogacskdi ma-
radtak fenn). Ktikinris, hogy 6si feny6k dgacskiinak
lenyomatai is meg6rz6dtek ezekben a tengeri m6sz-
k6r6tegekben; ez azt mutatja, hogy a szirazfrild nem
lehetett trilsdgosan tivol.

Balaton i tes,  a, , tengera lat t jd ro"

Eljdtt az ideje, hogy megfejtsiik a cim 6s a plakit
mdsik rejt€lyes kifejezds€t is. Arr6l m5l sz6 esett,
hogy analatonites - a tdbbi ammoniteszhez hason-
l6an - tengerben 6lt. De hogyan mozgott a vizben?
Bizony, nagyj6b6l rigy, mint egy tengeralattjerd.
Ogy, mint az egyetlen ma 616, tivoli rokona, a Nau-
tilus, amir6I Verne Gyula Nemo kapit6nya elnevezte
a tengeralattjir6j6t. A Ndutilus pompilius a tr6pusi
6ceinokban €1, a sekdly vizekt6l a tdbb sz6.z m6teres
m6lys€gekig. Okkersirgdn sdvozott feh6r hiza, mely
beliil gydnydrii gyongyh6zfdnyben csillog, a tr6pu-
si orszfgok baz6rjainak kedvenc turistacsalogat6

Stabol Fresco

Silesia

TERMESZETTUDOMANYI KOZLONY I 149. EVF. 5. FUZET 197



portdk6ja. a kim€letlen hal6.szat miatt a Nautilus-t
a kihal6s fenyegeti. Ez a csodalatos, polipszerii dllat
a legkiils6, rigynevezett lakokamraban rogziti ma-
gdt; ahdz bels6 r6sze szdmos kisebb kamr6ra oszlik,
melyeket j6r€szt gdz, kisebb reszben testnedv tolt ki.
Amint az 6lIat novekedik €s el6rehtz6dik h6z6ban,
a lak6kamra hdts6 r€sz€n irj kamravdlaszfalat (szep-
tumot) 6pit. a bels6 kamrdkkal azonban tovdbbra is
€ki kapcsolatban marad egy l6gy falir, szerves anyag-
b61 el16 csovecske, a szifo r€v6n. A szif6 segits6g6ve1,
valamint a l6gytest izomzatdnak osszehfiz6s6val
szabdlyozza a 96z mennyis€g€t €s nyom6s6t a kam-
rdzottvdzr€szen beliil, 6s igy kdpes emelkedni vagy
siillyedni a tengervizben. A gyors el5re (pontosabban
hdtra) halad6st - a tobbi mai polipf€ldkhez hason-
16 m6don, rakdtaelven - a kopenyiireg tolcs€rszerii
nyrilvdnydn 6t kipr6selt viz kilovell€s6vel 6ri el.

Az ammoniteszek h6za nagymdrt6kben hasonlit
a Nautilus-lhoz. Ez€rt okkal feltdtelezhet6, hogy az
ammoniteszek, ugyanrigy,,tengeralattjdr6" m6djdn
mozogtak a tengervizben (8. ibra). A legtobb ammo-
nitesz ragadoz6 vagy dogev6 lehetett, de akadhattak
kozotttik plankton-fogyaszt6k is. nendkiviil vS.ltozatos
form6jir hSzaik alapjdn felt€telezhetri, hogy az ammo-
niteszek 6letm6dj a, mozgdsa, risz6k6pess€ge nagyon kii-
lonboz6lehetett. A sima, gombolyded ammoniteszek a

kamrav6laszfal -l I ir*i', i i'
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m€lyebb vizekben Elhettek, az er6sen diszitett
form6k a sek6ly tengerek lak6i lehettek. Ebb6l
kiindulva, €s iiled6kfoldtani vizsgdlatokkal
al6tS.masztva kimutathat6 volt, hogy a Bala-
ton-felvideki tenger m6lys€ge a koz6ps6-tri6sz-
ban helyenk€nt meghaladhatta a 200 m6tert
(Voros 1996). A Balatonites - mint er6sen di-
szitett ammonitesz - bizony6ra a sekdly vizek
lak6ja volt, de ,,tengeralattj6r6i" k6pess€ge le-
het<iv6 tette sz6.m6ra, hogy idSnk6nt mElyebb
vizekbe is ell6togasson.

Ha valaki az Aszof6t Balatonfi.ireddel osz-
szekot6 fitr6l let€r, 6s elindul Balatonsz616s
fele, ne csod6lkozz6k, ha n6h6ny kilom6ter
gyaloglds utdn, jobb k1z fel€, a sz6l6sker-
tek kozeldben hatalmas godrriket 6s k6ku-
pacokat pi l lant meg. Ezek az amat6r 6sma-
radviny-gyiijt6k miivei. 6ket pedig az itt
tomegesen gyiijthet6 Balatonites-ek szdps6ge
csdbitotta ide, 6s osztok€lte komoly foldmun-
k6ra. A roldtani Int€zet egykori szabdlyos 6rko-
ldsainak helydn asott 6riasi godrok arr6l tanfs-

kodnak, hogy a tudomSnyosan oly 6rt€kes Balatonites
az 6smaradv6ny-borz€ken, a kereskedelemben is meg-
mutatta, hogy mennyire hasznos, 6s hogy €rt6ke
kozvetleniil is konvert6lhat6.

VOROS ATTILA

llrltiLltl
Bockh J.  0872):  A Bakony del i  resz€nek fo ldtani  v iszonyai .  i .  A

Ma gyar Kira Iyi Fo ldta ni t ntezet Evkcinrye, 2 (2): 3l-166.

L6czy L.,id.. (1913): A Balaton korny6kenek geol6giai k6pz6dmenyei

6s ezeknek vid6kek szerind teleped6se. In: A Balaton

rudomdnyos tanulmdnyozdsdnak eredmdnyei, I (t): 1--617.

Mojsisovics, E. (1882): lie Cephalopoden der mediterranen

Triasprovi nz. Abhandlungen der kaiserlich-koniglichen

geologischen Reichsanstal t ,  tO:  t -322.

Vr i ros A.  (1987):  Prel iminary resul ts f rom the Aszof6 sect ion

[Middle Tr iassic,  Balaton area,  Hungary) :  a proposal

for a new Anisian ammonoid subzonal scheme.

Fragmenta Mineralogica et  Palaeontologica,  13:  53-64.

Vdros A. (1996): Environmental distribution and bathymetric

signlficance of Middle Triassic ammonoid faunas

from the Balaton Highland, Hungary. Fragmenta

Mineralogica et Palaeontologica, 18: 5-17.

Vdrds, A. [Szerk.) [2003): The Pelsonian Substage on the Balaton

Highland (Middle Triassic, Hungary). Geologica

Hungarica, series Palaeontologica, 55, 195 old.

8. 6bra. Az ammonitesz t*gytest6nek 6s h5z6nak felepitese.
Kekket jetott0k a kamrdkat rdszben kitolt6 testnedvet,

r6zsaszinnel a szif6t, aminek segitsegeve[ az 6ttat a fotyadek/
gAz arAnytszabdtyozni tudta. A totcs6r a kopenyuregb6t
kiprdsett viz segits6gevet a gyors hStraUszdst szotgatta
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