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NEMZETI ŰZI KOIfFERENCIA VISEGRÁDOÍÍ 
KÉRDÉSÉRŐL, VALAI.il NT A

AZ EOOÉN-OLIGOCÉN HATÁR 
KISCELLI EMELETRŐL

Báldi Tárnásx

A konferenciát BALDI Tamás hívta össze és az ELTE Föld
tani Tanszéke szervezte. Elnöke PLLOP József akadémikus, tit
kára HORVÁTH Mária volt. A találkozó pontos cime: "Javaslatok 
az eocén— oligocén határra az Alp— Kárpát— Pannon rendszerben. 
A kiscelli emelet definíciója." megrendezésére a Nemzetközi 
Geológiai Korrelációs Program /IGGP/ 174. sz. projektje 
/Eocénvégi események/ keretében került sor.

A színhely Visegrád, ELTE üdülő, az időpont 1983. márci
us 27. - április 1. Hathatós pénzbeli és egyéb támogatást kap
tunk az ELTE-től, valamint annak Természettudományi Karától és 
az UHESCO-iól. Sokoldalú támogatást kaptunk továbbá az IGCP 
Magyar Nemzeti Bizottságától, a Magyar Állami Földtani Inté
zettől és a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani 
Szakosztályától.

A résztvevő kollégák száma: 40, ebből 16 külföldi és 
24 magyar. A külföldiek az alábbi országokból érkeztek: 
Ausztria 2, Bulgária 1, Csehszlovákia 1, Jugoszlávia 2, Fran
ciaország 2, Románia 1, Svájc 2, Szovjetunió 2, USA 3.

A konferencia sikerét jelentősen növelte, hogy valameny- 
nyi szomszédos országból az Alp— Kárpát— Pannon rendszer 
paleogén rétegtanának legalább egy kiváló ismerője és kutató
ja megjelent.

Kiemelkedő továbbá néhány - a kérdésben világhírű speci
alistának számitó - szakember előadással, elnökléssel, vitá
val való aktív részvétele a konferencia .munkájában. Közülük, 
alfabetikus sorrendben, az alábbiakat emelem ki:

Földtani Tanszék, 1088 Budapest Muzeum krt. 4/a.
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- Jí. Bi-;uaGjtl‘;jJ /./oodo iíole, Hass., Oceanográfiái Intézet/ 
az óceáni tercier üledékek sztratigráfiájának egyik vi
lágszerte ismert kidolgozója;

- II. BOLLI /Zürich, Műegyetem/ a plankton foraminiférákon 
nyugvó modern tercier.sztratigráfia kimunkálója, a plank- 
ton-zonáció immár "éló' klasszikusa";

- I. CICIIA /Prága, Földtani Intézet/ a Paratetbys munkabi
zottság vezetője hosszú évek óta;

-Ch. POI.IEROL /paris, T.í.P. Curie Egyetem/ az IGCP 174. pro
jekt vezetője, az IUGS líétegtani Bizottság Paleogén 
Komittéjének elnöke;

- F. iíÜGL /Becs, Természettudományi Muzeum/ az alpi paleo
gén mikropaleontológusa és sztratifráfusa, az IUGS Réteg- 
tani Bizottság iíeogén Ko.nittéjének titkára;

- H. STRADHER /Becs, Földtani Intézet/ a nannopéankton 
egyik úttörő szakértője;

- II. TOURIIARKINE /Zürich, Műegyetem/ a plankton foraminife- 
rák ismert specialistája;

- 0. Sz. VIALÓV /Lvov, akadémiai Földtani Intézet/ akadeé- 
mikus, a Kárpáti- és D-Szovjet paleogén nagytekintélyű 
szakértője, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteletbeli 
tagja. Ő volt a konferencia doyen-je.

További külföldi résztvevők:

S. CSERNYAVSZKAJA /Szófia/, H. SCHUBER /Páris/, A. RUSU 
/Bukarest/, M.P. AUBRY /.Voods Hole, USA/, A. MONTAKARI 
/Berkeley, Kalifornia/, 1.1. A. AH1.1ETYEV /Moszkva./, K. DRORJE 
/Ljubljana/, i. SÍKIG /Zágráb/.

Magyar résztvevők az alábbiak:

BÁLDI T. /ELTE/, BÁLDINÉ BE KE II. AlÁPI/. BALOGH K. / ATOI.IKI /, 
BOGWAR L. /ELTE/, DUDICH E. /MAPI/, HASS J. /HÁFI/, HABLY L. 
/mi/, HORVÁTH II. ./ELTE/, HORVÁTH F. /ELTE/, KÁZMÉR M. /ELTE/, 
KECSKEMÉTI T. /TTII/, KECSKEMÉTI HÉ KÖRMENDI A. ./HÁFI/, KÓKAY J. 
/'"ÁFI/, KORPÁS L. /HÁFI/, KUBOVIGS I. /ELTE./, MÁTROH /ELTE/, 
MONOSTORI II. /ELTE/, IIÜLLEK P. /HÁFI/, NAGYMAROSI A. /ELTE/,
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RÁKOSI L. /i.IÁFI/, SZABÓMÉ BALOG A. /E LTE/, SZABÓ CS. /ELTE/ ,  
VARGA P. /ELTE/, VETŐ I .  /M Á FI/.

A felsorolásból kitűnik, hogv az ELTE majd valamennyi 
földtudományi tanszéke - ideértve a Geofizikát is - részt 
vett a konferencia munkájában és hozzátelletem, önzetlen és 
lelkes kutató és stervező munkában annak előkészítésében is.

Ugyancsak aktiv részvétellel és eredményes kutatásaik 
bemutatásával járultak hozzá a konferencia sikeréhez a MÁÉI 
specialistái, munkatársai,

A konferencia szervezését, előkészítését a 174-. projekt 
magyar, résztvevői már 1980-ban megkezdték. A konkrétabb célo
kat az 1981. novemberében szétlüldött 1. körlevélben lefektet
tük. Ezek az alábbiak:

1. Az Alp— Kárpát— Pannon rendszer olyan szelvényeinek 
bemutatása és megvitatása, melyek alkalmasak lehetnek az 
eocén— oligocén határ kitűzésére. /Ilyenek a folyamatos réteg
sorok. Lehetőleg mind sekélytengeri, mind mélytengeri fácies- 
bon, ideális esetben a kettő kombinációjában kell keresnünk 
ilyen szelvényeket./

2. Tektonikai, éghajlati, paleontológia! és más esemé
nyek a vizsgált térségben az eocén— oligocén fordulója táján.

3. A Paratethys kialakulásának dázuma ós annak feltéte
lezőit összefüggése az eocénvégi eseményekkel.

4. A kiscelli emelet kérdése.

3. Egy esetleges kötet publikációjának 
kiscelli emeletről.

előkészítése a

A konferencia érdemi munkáját 1983. március 28-án kezdte.
IÁiP József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke, 

íz ELTE Földtani Tanszékének professzora nvitotta meg a viseg
rádi találkozót, ügy is, mint az IGCP Magyar Nemzeti Bizottsá
gának elnöke, rámutatott a Korrelációs Progr'-"1'1 jelentőségére, • 
megszületésének körülményeire. Emlékeztetett arra, hogy a 
Program 19o9-ban indult be Budapesten, a Magyar Állami Föld
tani Intézet centenáriumi rendezvény-sorozatában, az IUGS és
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az UNESCO kezdeményezésére. Méltatta a Program keretében meg- 
kezdett "Eocénvégi események" c. projekt jelentőségét és az 
eddig körvonalazódott problémákat.

Az elnöki megnyitó után az alábbi program szerint kezde
tét vette az előadások bemutatása és a vita.

Elnök: BÁLDI T.
POÍ.IEROL, Ch. : "Az eocénvégi eseménvek, valamint a 174. 
projekt célkitűzései és jelen helyzete,"

- vita -
Elnök: POÍ.IEROL, Ch.

BERGGREN, V/.H. : "Legújabb bizonyitékok az eocén— oligo- 
cén határ korára vonatkozóan."
BÁLDI T . : "Eocénvégi és korai oligocén eseménvek Magyar- 
országon ; egy anoxilcus és hideg Paratethys lefüződése".

- vita -
Elnök: BOLLI, II.

NAGYMAROSI A. : "Az eocén— oligocén határ és az eocén
végi események a nannoplankton alapján",
HORVÁTH Ivl, : "Az eocén— oligocén határ és az eocénvégi 
események plankton-foraminiférák alapján,"
KECSKEMÉTI T. és VARGA P. : "Az eocén— oligocén határ 
és az eocénvégi események a sikfőkuti szelvény nagy- 
foraminiferái alapján."
BOLLI, H . : "Plankton-foraminiférák azonosításának pon
tossága. "

- vita -
Elnök: BEIIG GR EH, V/.H.

RÖGL, P . : "Az eocén— oligocén határ helyzete Ausztriá
ban."
IIOHTAHARI, A. : "Az eocén— oligocén határ korának be- 
szükitése vulkvnikus csillámok K-Ar datálása alapján a 
gubbioi szelvényben, Olaszországban."
BALOGH K.: "Néhány magyarországi késői eocén és korai 
ol'igocén minta K-Ar dátuma."

- vita -
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1983. március 29.
Elnök: CICKA, I.

KÉZIT El? Í.1, : "Szedimentológiai paraméterek trenndjei
magyarországi eocén— oligocén határ-szelvényekben."
BRT IC K2TER-WEIU A. , DUD1CH E. és VETŐ I. : "Őskörnyezet
változások és az eocén— oligocén határ Magyarországon 
szerves és szervetlen geokémiai tanulmányok alapján." 
SCHUBER, 11. : "Geokémiai események /stabil izotópok 
változásai/ az eocén— oligocán határ táján a budapesti 
Kiscell 1. sz. fúrás alapján."

- vita -
Elnök:' DROB1IE, K.

BOGIJÁR L. : "A Tardi Agyag és a Budai Márga TRG diffrak
ciós tanulmányozása."
SZABÓ CS. és BAT:OG A. : "Vulkano-klasztikus kőzetek 
ásvány-kőzettani vizsgálatai magyar eocén— oligocén 
határszelvényekből.tf
KÁZLIÉR TJ. és VARGA P. : "Késői eocén 
fáciesei a Budai-hegységben /KÁZMER/

biogén mészkő mikro- 
és a Bükk-hegység

ben /VARGA/."
VARGA P. : "Meszes turbidit betelepülések a Budai í.íárgá- 
ban és a Tardi Agyagban."

Elnök:BUDICII E.
vita -

Elnök:

VIALOV, 0. Sz.: "Az eocén— oligocén határ a Kárpátokban," 
RUSB, A. : "í.Iegj egyzések az eocén— oligocén határról 
Erdélyben."
RÁKOST L.: "Fitoplankton és palynológiai tanulmányok 
az eocén— oligocén határ vonatkozásában."

- vita -
FŐKÉRŐL, Ch.
1IABLY L. : "A Tardi Agyag flórája és éghajlati esemé
nyek az eocén— oligocén fordulóján."
KOLOSTORI J.I. : "Az eocénvégi események hatása a magyar 
Ostracoda faunára."
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SIKEC, L., DROBNE, K. én PAVLOVEC, R.: "Szlovéniai ké
sői eocén én bazális oligocén rétegeinek fáciesei és 
nagyforaminiferái."
CICHA, I.: "Eocén— oligocén határszelvények a külső 
flintakaróban /Csehszlovákia/."

- vita, következtetések, értékelés -

Esténként a mikropaleontológusok mikroszkóp mellett vi
tatták meg kötetlenül a vizsgálati anyagok összehanonlitása 
alapján problémáikat a késő éjszakába nyúlóan.

A kétnapos visegrádi ülést kétnapos kirándulás követte 
visegrádi bázissal.

Március 30-án a Budai-hegység felsőeocén és 
sóit mutattuk be. A feltárások bővítésében, 
az "Alapszelvény Program" titkára, íIAAg J.

oligocén feltárá- 
letisztitásában 

támogatását élvez
tük, és önzetlen munkával, javaslattal I,-ÜLLEK P. segitette az
előkészítést.

Pontosabb állomásaink a következők voltak:

- Csillaghegy, Ibolya utcai kőfejtő. Itt vetővel támasz
kodik a Dachsteini Mészkőre a priabonai "bryozoás márga", 
majd egy másik vető mentén a "bryozoás márgára" diszkordánsan 
települő Tárd! Agyag van nagyobb vastagságban feltárva.
A Tarái Agyag alsó tagozata, a jsplratellás szinttel transzgre- 
dál, és tucatnyi, vékony, meszes, turbidit-betelepülést tartal
maz. A mikrofauna oligocén, de a turbidit áthatmozott nagyfo- 
raminiferái között csak - eddig felsőeocénnek vélt - nagyfora- 
miniferák fordulnak elő.

- Újlak, Pusztaszeri ut. Egyike a Budai Márga klasszikus 
feltárásainak. Több turbiditea /allodapikus/ mé<=>z lőbetelepü- 
léssel.

- Mátyáshegy. Priaboni biogén mészkő és "bryozoás márga".
- Zugliget, Gim utca. A Tardi Aygag magasabb tagozata 

néhány vékony, meszes turbidit-betelepüléssel.
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- Budaörs, Uthegy. Intra-priaboniai Icéregmozgáso k tanul
mányozása. A meredte dőlésű, priabonai mészleő eltearsztosodott 
felszínére eróziós és szögdiszkordanciával települ a priabonai 
"bryozoás márga",

- Solymár, Varerdőhegy. A Hárshegyi Homoteteő egyile klasz- 
sziteus feltárása, amelyben a teövületes Hárshegy Homokkő disz- 
leordánsan települ a priabonai mészkőre /infraoligocén denudá- 
ció/. A homokkő itt molluszkákon kívül középsőoligocén nagyfo- 
raminiíérákat i3 tartalmaz.

- I’ilisborosjenő, téglagyár. A Kiscelli Agvag üde feltá
rása. -r
Március 31-én Egerbe utaztunk. Tanulmányozott feltárások:

- .Eger, Kis-Eged, utbevágás. Priabonai mészkő, Tardi 
Agyag van feltárva. Ez az egyetlen felszíni feltárása a Tardi 
Agvag Cardium lipoldi— Ergenica cimlannica-s zónájának.

- JJoszvaj, Silefőleut. ?Priabonai— alsókiscelli mészkő - 
mcszmárga sorozat. A nagyforaminiférák szerint az eocén— oligo- 
cén határ metszi a szelvényt, mig a plankton alapján az egész 
szelvény már korai oligocén.

-Eger, 2. sz. téglagyár. Kiscelli Agyag szép feltárása 
gazdag mikro- és makrofaunával.

- Eger, Wind-féle téglagyár /egri 3ztratotipusa/.
A kirándulások vezetőjét angol nyelvan kiadtuk és a 

résztvevők rendelkezésére állt.
A konferencián elhangzott előadások, viták, valamint a kö

tetlen véleménycserék alapján az alábbi eredményekről számol
hatok be.

1. Az eocén— oligocén határt globálisan a 13. és 15. ano
mália közötti átfordított polaritása intervallumban kell keres
nünk. Ez a gubbioi K-Ar dátumok alapján 35,5 és 35,9 millió év 
közé esüt /I.IOllDAIíARI/. Más vélemény szerint /BBIÍGGREI!/ 36,0 - 
37,2 millió év közötti intervallumban van. ESDI’ kapcsán meg
fúrt, magúétosztratigráfiailag és biosztratigráfiailag is ka
librált bazaltok M-Ar dátumaira és a Colli Euganei bazaltján
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mért értékekre alapozódik a második vélemény, de a két véle
mény közötti eltérés a hibahatáron belül van, igy lényegében 
azonosak.

2. Az előző definició szerinti hai?ár a MARTINI-féle 
nannoplanlcton zonációban az IIP 20-21 zónák határának felel meg, 
esetleg az NP 21-en belül húzódik. A BLOW-féle plankton-forami- 
nifera zonációban a fenti definició szerinti határ a P 17-es 
zónán belül húzódik minden tapasztalat alapján. A BOLLI-féle 
zonációban pontosan egybeesik a Globorotalia cerroazulensis 
zóna és a Cassigerinella chipolensis— Pseudohastigerina micra 
zóna határával;

3. Ilivel az eocénvégi kihalások fokozatisak, a kihalások 
még az oligocén elején is folytatódtak /BÖLLI és mások/, és 
mivel a kozmikus eredetű katasztrófát indikáló tektit szórá
sok kora 32-34 millió és körüli, nem tételezhető fel globális 
hatású, extraterresztrikus katasztrófa az eocén végén. Ha volt 
is óriás méretű meteorit becsapódás, annak dátuma korai oligo
cén volt, és nem okozott globális méretű katasztrófát.

4. A konferencia egyetértéssel fogadta az általunk fel
dolgozott, majdnem tucatnyi magfúrás közül a 'legjobban ismert 
- magneto -, bio- és izotóp-sztratigráfiailag is kalibrált - 
Kiscell 1. sz. fúráson eszközölt eocén— oligocén határmegvo
nást. Eredményeink szerint - az 1. és 2. pontokban ismertetett 
kritériumok alapján - az eocén— oligpcén határ a Budai Márga 
legfelső, kissé már agyagosabb részében húzódik.Az üledékkép
ződés tehát folyamatos volt a két kor fordulóján, ami alkal
massá tenné E/0 határsztratotipus kijelölésére. Csakhogy hi- 
árvzilc a sztratotipus igényeit kielégitő felszini feltárás. Az 
tről való gondoskodást /felszini feltárási munka/ a projekt 
magyar résztvevőinek mintegy a feladatává tette a konferencia, 
és ezt a közeljövőben - talán az "Alapszelvény Program" 
keretében és segirségével - teljesítenünk is kellene. Jó fel- 
tártsága révén előnyt élvez, mint alapszelvény, a RUSU által 
javasolt erdélyi lelőhely. A projekt ugyanis minden kontinen
sen szeretne 1-2 E/0 határszelvényt kijelölni. Európában a
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Gubbio melletti contessai szelvény /Olaszország, Appeninek/ 
az egyik, és esetleg - ha kellően feldolgozott - a RUSU-féle 
Brebi Márgát feltáró profil lenne a másik, vagy a "Rudai Már- 
ga, ha jó feltárás létesül Budán.

Mentségünkre legyen: a határ kijelölése több éves munka 
eredménye volt, ami az erősen beépitett budai oldalon főleg 
csak magfúrásokra tudott támaszkodni.

5. Elismeréssel és egyetértéssel fogadta a konferencia 
azokat az eredményeinket is, melyeket a millió évnyi pontos
sággal kalibrált alapszelvényünkön /Kiscell 1. sz. mélyfúrás/ 
az első anoxikus események fellépése /36 millió éve/, a Spira- 
tella-zóna hidegtengert indikáló datálása /3 6  millió éve/, to
vábbá az endemikus Cardlum lipoldi— Ergenica cimlannica. mól- 
luszka-zéna korának /35-3Ő millió év között/ megállapitása 
terén értünk el. Ezek az események a Paratethys az igen korai 
oligocénban való első lefüződését jelzik. A Paratethys alig
1 millió évvel az eocén— oligocén fordulója után szeparálódott 
a Tethystől. Ennek a folyamatnak paleontológia!, geokémiai, 
magmás, éghajlati, stb, történéseit a magyar résztvevők elis
merést kiváltó vizsgálatokkal tisztázták. Különösen a geokémi
ai, vulícanológiai és szedimentológiai vizsgálatok ilyen in
tegrálása a rétegtani munkába, nemzetközi viszonylatban is 
nagy ritkaság.

6. A konferencia egyetértőén javasolta a kiscelli emelet 
bevezetését, de csakis mint regionális, Paratethys időréteg- 
tani egységet. Ebből következően au eocén— oligocén határ nem 
lehet a kiscelli emelet alsó határa, mivel a Paratethys egy 
millió évvel később alakult ki. A kiscellien alsó határa a 
Spiratellás zóna alján vonható meg ennek értelmében, vagyis
a Tardi Agyag bázisa közelében. A priabonai felső határa és 
a kiscelli alsó határa közötti kb. egy millió évmyi hézagot 
egyesek szerint nevezzük rupélinek, vagy stampinak, mások 
szerint lattorfinalc. Különösen fontos volt, hogy az érdekel
tek, a bolgár, osztrák, csehszlovák, szovjet és román részt
vevők is javasolták a kiscellien regionális emelet bevezeté
sét.
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Olyan javaslat is felmerült még a konferencia előkészí
tése folyamán, hogy két regionális emelet legyen: egy "tarái" 
és egy "kiscelli". Ezt a javaslatot azonban nem tartjuk célra
vezetőnek, bár logikus.

7. A konferencián bemutatott előadások egységes publiká
cióját nem tudjuk biztositani, de erre nem is mutatkozott 
igény. A magyar eredményeket részben az alapszelvény-sorozat- 
ban, részben a tervezett "Kiscellien" kötetben lehetne majd 
közzé tenni. Az utóbbi kötetben nyernének elhelyezést a Para- 
tethys többi országából beérkező szelvényleirások és anyag
vizsgálati dokumentációk is. Még a kötet összeállítása előtt 
azonban megfelelő felszini sztratotipust kell feltárnunk a 
Budai-hegységben, és azt a Kiscell 1. sz. fúráshoz hasonló 
alapossággal és komplexitással kell feldolgoznunk.

8. A konferencián számos, lényeges részletprobléma is 
felmerült. így, a nagyforaminiférákon nyugvó eocén— oligocén 
határ 1-2 millió évvel fiatalabb, mint a plankton alapján 
definiált határ. Erre több szelvényünk utal. A korai oligocén 
lef'üződő Paratethysének sótartalom és hőmérsékleti viszonyai 
sen tisztázottak még kellő részletességgel.
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