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A MAGYARORSZÁGI KUNSÁGI (PANNÚNIAI S. STR.) 
EMELETBELI KÉPZŐDMÉNYEK ÁLTALÁNOS 

FÖLDTANI JELLEGEI

Dank  V iktor* Jámbor Áron**

A Kárpát-medencében a szarmata és a pleisztocén képződmények között, 
a Paratethys tengerág fejlődése utolsó szakaszaként sok vonatkozásban ha
sonló kifejlődésű, nagy területeket borító és nagy vastagságú beltengeri összlet 
képződött. Ezt az uralkodóan szürke agyagmárgából és homok-homokkőből 
álló összletet a kőzettani hasonlóságon túl, elsősorban jellegzetes csökkentsós- 
vízi, az ún. „pannon brakk” puhatestű fauna egyveretűsége szoros kapoccsal 
egyetlen egységbe fogja össze. A faunisztikai és a kőzettani változások által 
egyértelműen bizonyított közös jellege ennek a sorozatnak, az üledékgyűjtő 
vizének a szarmata emeltbelihez viszonyított további sótartalom-csökkenése 
és a medence feltöltődése.

A szarmata és pleisztocén közötti sorozatot R oth L. 1879-ben pannoniai 
képződményeknek nevezte el, majd néhány évtized alatt ebből keletkezett 
a pannoniai emelet fogalma, amely alatt a pannoniai képződmények keletke
zési időtartamát értették a magyar geológusok. Az első világháború után, a 
fúrásos kutatás fellendülésének eredményeként, egyre határozottabban elkü
lönítették az alsó-pannoniai és a felső-pannóniai képződményeket, illetve al- 
emeleteket.

Az IGCP 25. program 1975-ös pozsonyi ülésén, a tagországok közös hatá
rozatot hoztak a szarmata és pleisztocén közötti idő nevezéktanára. Ezek sze
rint a pannoniai emelet fogalmát leszűkítették a magyarországi névhasználat 
szerinti alsó-pannóniai alemeletre, s a felső-pannoniai alemelet idejét haiom 
(pontusi, dáciai, romániai) emeletre osztották.

Hazánkban ez a nevezéktan nem gyökeresdett meg, mert egyrészt elma
radt az új emeletek pontos meghatározása, másrészt a pontusi, dáciai és ro
mániai — Kárpátokon kívüli — emeletek adaptalasaval azt a hamis hitet 
keltette, hogy a korreláció a Kárpát-medence pannoniai beltengere és a Pon
tusi tenger üledékei között befejezett, megoldott dolog. Mivel ez a korreláció a 
faunák és a flórák jelentős fejlődési és alaki különbségei, továbbá a tényleges 
összefüggés hiánya miatt megfelelő pontossággal még sokáig nem lesz elvégez
hető, ugyanazon az elvi alapon, mint ahogy a Paratethys miocénje új nevezék
tanának kialakításában eljártak, a pannoniai beltengeri (és az ezekkel egyidős 
kárpát-medencei szárazföldi) képződményekre uj, a mindennapok gyakorlatá
nak jól megfelelő regionális nevezéktan kialakítását javasoljuk (1. táblázat). 
Ennek értelmében az egykori pannoniai emeletet kor rangra emelve fű 
millió éves időtartama is komoly érv eljárásunkhoz — javasoljuk használni
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A  pannóniai képződmények kronosztratigráfiai egységei
1. táblázat

a jövőben a pannóniai beltenger képződményeire. A pannóniai kor magában 
foglalja a miocénnek a kárpát-medencei szarmatánál fiatalabb részét (a keleti 
Paratethys nevezéktana szerint a felső-besszarábiai, chersoni és meoti emele
teket), továbbá a teljes pliocén kort. A jelenleg alkalmazott, megbízhatónak 
látszó távkorrelációnk a radiometrikus K/Ar kormeghatározásokon alapul. 
Ezek szerint, ha elfogadjuk a mediterrán térségek vizsgálatán alapuló javas
latot a miocén—pliocén határra, akkor az a pannóniai koron belül a kunsági és 
a balatoni emelet határán húzódik. A pannóniai kor és két emeletének időtar
tama, továbbá határainak időértéke, ezáltal a Kárpátokon kívüli területekkel 
való korrelációja a kronosztratigráfiai módszerek tökéletesedése folytán még 
lényegesen változhat, pontosabbá válhat. Javaslatunk egyértelművé tételére 
a pannóniai kor elnevezést a kárpát-medencei szarmata és a pleisztocén kö
zötti időre, a kunsági emeletet a Lajoskomárom 1. sz. fúrás szelvényében a 
szarmata teteje (671 m) és a Spiniferites bentori mikroplankton zóna felső 
határa (502 m) közötti üledékösszlet által képviselt időre, a balatoni emeletet 
pedig a nemzetközileg elfogadott pliocén—pleisztocén határ és a kunsági 
emelet közötti időre javasoljuk használni.

Ebben a kötetben a magyarországi viszonyokat bemutató dolgozatokban 
a hazai megnevezés szerinti alsó-pannóniai képződményekre a pannóniai s. str. 
megnevezést használtuk olyan kompromisszumos megoldásként, amellyel a 
magyar szakemberek, s így mi sem értünk egyet. Ebben a dolgozatban a to
vábbi zavarok elkerülése végett az alsó-pannóniai, tehát a pannóniai s. str. 
szinonimájaként a kunsági, a felső-pannóniai (tehát a j^ontusi, dáciai és romá
niai emeletek) szinonimájaként a balatoni emelet megnevezést használjuk.

A kunsági emelet képződményei nagy elterjedésűek Magyarországon. A 
kiemelt középhegységeken kívül eső medence területek nagy részén megtalál
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hatók, bár egyes kiemelt övezetekre csak a balatoni emelet képződményei transz- 
gredáltak. Ezeknek a fejlődéstörténeti szempontból fontos területeknek vizs
gálata ma még folyamatban van. A legidősebb kunsági emeletbeli litosztratig- 
ráfiai egységek ugyan a medencebeli alaphegységi kiemelkedések túlnyomó 
többségén — az alkalmazott módszerekkel (karottázs, teljes szelvényű fúrás
mód) kimutathatóan — nincsenek meg. Korábban ezt a szakemberek egy része 
(Kőrössy L. 1968, Szalay Ä. — Szentgyörgyi K. 1979) egyértelműen a bel
tenger transzgressziójának késésével értelmezte. Űjabban megvizsgáltunk há
rom ilyen kiemelt területet végig magvételes fúrásokkal (Tengelic 2., Igái 7., 
Paks 2.), s azokon lényegében véve teljes kunsági sorozatot tártunk fel, igaz, 
határozottan vékony kifejlődésben. Ez arra utal, hogy a kunsági emelet teljes 
kifejlődésében, de kondenzált rétegsorokkal megvan a medencebeli relatív 
kiemelkedések egy része felett is.

A magyarországi szarmata —kunsági határ kérdésével jelen kötet több dol
gozata is foglalkozik. Itt összefoglalásként megállapítjuk, hogy a végig mag
fúrással feltárt, agyagmárga kifejlődésű szelvényekben — ilyenekkel egyelőre 
csak a kis (50 — 300 m) és közepes (300 — 1000 m) mélységű medencerészeken 
rendelkezünk — a szarmata és kunsági emelet között folyamatos az átmenet, 
a szinte észrevehetetlenül apró kőzettani változások a jellemzőek. A faunisz- 
tikai és mikroflorisztikai határ éles, a Mollusca, Ostracoda, Foraminifera, a 
Dinoflagellata és Diatoma maradványok is teljesen más képet mutatnak a 
határ két oldalán. A kunsági emelet beltengeri élővilága még a csökkentsós vízi 
szarmatához képest is fajszegény, de egyedgazdag. Korábban ezt az elszegé
nyedést a sótartalomnak a határon végbement erőteljes csökkenésével magya
rázták. A budajenői Ostracoda szelvény értékelése, továbbá a Dinoflagellata és 
Diatoma flóra trópusi jellege alapján ezt inkább a szarmata végén kialakult, 
nyáron forró, télen erősen csapadékos éghajlat miatt évente kétszer bekövet
kező erőteljes sótartalom-változással értelmezhetjük. Az élővilág nagyobb része 
nem bírta ki a szarmata -  kunsági határon lejátszódó, végeredményben való
ban általános sótartalom-csökkenést eredményező, ám gyakori, ellentétes 
irányú koncentráció ingadozásokból összetevődő változásokat.

A szarmata—kunsági határ helye, éppen a kőzettani azonosság, a mere- 
dekebb (3°-nál nagyobb eredeti lejtésű) medencealjzatú területeken ismételten 
megállapított iszapcsúszások miatt és a magvételek hiányában, a mélyebb 
Pannóniai-medence nagy részében kérdéses, a folyamatos vízzelborítottság 
azonban vitathatatlan.

A kunsági emelet felső határának meghúzása már lényegesen nehezebb, 
bár elvileg problémamentes feladat. Mint már említettük az utóbbi évek ered
ményei alapján lehetővé vált az egész pannóniai korban a szervesvázú mikro 
plankton zonáció kidolgozása. A plankton zónahatárok — csak éghajlati és 
nem fáciesfüggőségtik következtében — az időazonos határok megközelítésére 
a bentosz faunáknál elvileg megfelelőbbek, s sokkal gyakoribbak is azoknál. 
Egyelőre azonban a mély medencék területéről egyetlen teljes Dinoflagellata 
zónabeosztással rendelkező fúrási szelvényünk sincs. Az eddig vizsgált szel
vények egyes részeinek mikroflóra mentességét egyelőre nem tudjuk értelmez
ni, és természetesen a bentosz faunákkal, valamint a litosztratigráfiai egysé
gekkel való korreláció sem problémamentes. A Marosi, a Jászkunsági Formáció 
csoport és a Peremartoni Főcsoport egésze, vagy túlnyomó része ebbe a zó
nába tartozik a medenceperemi területeken. A medencék belsejében a pelites 
fáciesek uralma időben — érthetően — tovább tartott, így azok felső részének
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— bár kifejlődés alapján a kunsági emeletbe tartozónak tűnik — mikrofló- 
rája már a Spiniferites validus zónát jelzi, tehát a Balatoni emeletbe való be
sorolást indokolja.

A kunsági emeletbeli képződmények uralkodóan j^elites kőzetek. A meden
ceperemeken általában világosszürke, vagy ritkábban fehér, ősmaradvány
gazdag agyagmárga-mészmárga, a medencék belsejében barna, sötétszürke, 
fekete, ősmarad vány-szegény mészmárga-márga rétegek és az ezek között 
ritkábban megjelenő finomszemű homokkő, illetve a bázison alárendelten 
megjelenő konglomerátum rétegek töltik ki az emeletet. Különleges intra- 
montán tavi-mocsári, folyóvízi kifejlődése ismert a Borsodi-medencében, a 
Hernád és Sajó közötti területen. Míg a medencejieremi sorozatok zavartalan, 
epikontinentális molasz jellegeket mutatnak, a medence belsejében ismételten 
megfigyeltek rétegfelületi jelenségeket, iszaprogy ásókat, olisztolitokat, tehát 
elsősorban tömeg- és szemcsefolyásra jellemző jegyeket.

Magyarország területén a kunsági emeletben a következő ősföldrajzi 
egységeket különböztethetjük meg:

— a szárazföldeket, amelyeknek azonban — mint látni fogjuk — a lepusz
tulási anyagtermelésben csekély szerepük volt;

— a medenceterületeket, amelyeken belül az intramontán medencék, a 
medenceperemek és a medencebelseji kifejlődések ismerhetők fel. Utóbbi há
rom részre bontható: meredek aljzatú siillyedékek, kiemelt vonulatok és lapos 
aljzatú közepes mélységű területek.

Az üledékanyag nagy részét szolgáltató, nagy kiterjedésű lepusztulási 
területek az ország határain kívül (Alpok, Ny-i Kárpátok, K-i Kárpátok, J)-i 
Kárpátok, Erdélyi-középhegység) találhatók. A mikromineralógiai vizsgála
tok ezek hatáskörzeteit ma még részleteiben nem határolták le, de annyi már 
valószínűsíthető, hogy a Kisalföldön és a Nagy alföld ön egy-egy nagy, az 
óramutató járásával ellentétes áramlási rendszer alakult ki, illetve létezett.

<
1. ábra. A kunsági (pannóniai s. str.) képződmények kifejlődése Magyarországon

1. Pannóniái s. str. képződmények nélküli területek. Csökkentsósvízi, béltengeri kifejlődés: 2. homok, pelit, 3. 
abráziósparti kavics, homok, 4. kavics, homok, pelit, 5. homok, pelit, alkáli vulkánit, 6. homok, pelit, bazalt 

vulkánit, 7. homok, pelit, riolit és dácit vulkánitok.
Csökkentsósvízi tavi, mocsári és kiszáradó tagún ás kifejlődés: 8. kavics, homok, pelit. 

Csökkentsósvízi tavi, mocsári kifejlődés: 0. savanyú piroklasztikum, pelit.
Csökkentsósvízi lagúnás kifejlődés: 10. diatomit, tarka agyag, pelit, 11. diatomit, pelit.

12. Szárazföldi savanyú vulkáni felépítmény.
Vulkáni centrumok: 13. bazalt, 14. riolit, 15. kálitrachit.

Egyéb jelek: 16. lignittelepek, 17. turbiditek, iszapcsúszási jelenségek, 18. terresztrikus szállítási irányok, 
19. beltengeri szállítási irányok, 20. a pannóniai s. str. képződmények vastagsága

Abb. 1. Entwicklung der Ablagerungen des Pannonien s. str. (Kunság-Stufe) in Ungarn 
1. Gebiete ohne Ablagerungen des Pannonien s. str.

Brackwasser, Binnenmeer-Ablagerungen: 2. Sand, Pelit, 3. vom Abrasionsufer stammen
der Schotter, Sand, 4. Schotter, Sand, Pelit. 5. Sand, Pelit, Alkalivulkanit, 6. Sand, Pelit, Basaltvulkanit,

7. Sand, Pelit, Rhyolith- und Dacitvulkanit.
Brackwasser-, lakustre-, Sumpf- und ausgetrocknete Lagunenablagerungen: 8. Schotter, Sand, Pelit. 

Brackwasser- , lakustre, Sumpfablagerungen: 9. saure Pyroklastite, Pelit.
Lagunäre Brackwasserentwicklung: 10. Diatomit, bunter Ton, Pelit, 11. Diatomit, Pelit,

12. terrestre saure Vulkanite.
Vulkanische Zentren: 13. Basalt, 14. Rhyolith, 15. Kalitrachit 

Andere Zeichen: 16. Lignitlagerstätten, 17. Turbidite, Schlammrutschungs-Erscheinungen, 18. terrestre Trans
portrichtungen, 19. Binnenmeer-Transportrichtungen, 20. Mächtigkeit der Bildungens des Pannonien s. str.
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A vulkáni tevékenység sem szünetelt a kunsági emeletben. A Tokaji- 
hegység legfiatalabb savanyú —intermedier vulkáni ciklusát, a Borsodi
medence andezit piroklasztikumait, továbbá a Duna-Tisza köze D-i részén 
(Bordány, Kecel, Kiskunhalas, Rúzsa, Sándorfalva, Üllés) és a Szolnok mel
letti Nagykörűnél az emelet középső részében jelentős vastagságban kimuta
tott bazalt réteg vulkáni sorozatot, valamint a Kisalföldön (Pásztori, Bősár
kány, Tét környéki fúrások) a kunsági emelet bázisán feltárt ugyancsak jelen
tős vastagságú trachit réteg vulkáni sorozatot sorolhatjuk ide. A radiometrikus 
adatok alapján a Nyírség hatalmas (2000 m-nél vastagabb) riolittufa tömegé
nek legfelső része is a kunsági emelet elején képződött (2. ábra).

A kunsági emeletbe tartozó képződmények nagy vastagsága a szarmata — 
pannóniai határon a földkéregben, illetve a földköpenyben végbement jelentős 
változások hatására történt erőteljes süllyedés eredményeként alakult ki. 
Ez a folyamat nem volt egyenletes a Pannóniai-medence egész magyarországi 
területén, hanem hét süllyedési központ (Kisalföld, Zala-medence, Dráva- 
medence, Makói-árok, Békési-, Jászsági- és Derecskei-süllyedék) alakult ki. 
A legnagyobb mélységeket és ennek megfelelően a legnagyobb vastagságokat 
az Alföld DK-i szélén találjuk. Itt a kunsági emelet képződményeinek talp
mélysége eléri a 4500 m-t. A süllyedés átlagos üteméről elmondhatjuk, hogy 
az gyorsabb volt, mint a feltöltődés, s a kiegyenlítődés egészében csak az eme
let vége felé következett be.

A pannóniai (s. 1.) kor, s így a kunsági emelet képződményeinek tagolá
sára lito-, bio- és kronosztratigráfiai módszereket alkalmazunk. Az egyes rész
területek litosztratigráfiai korrelációját a karottázsszelvények alapján vé
gezzük. Különösen érvényes ez a medencebelseji területekre, bár az egységek 
ásvány-kőzettani jellemzése itt is magminták vizsgálata alapján készült. 
A medenceperemi területeken a litosztratigráfiai egységek kidolgozása a végig 
magvételes fúrási szelvények és a terepi feltárások feldolgozásán alapul. A 
mintegy nyolc éves munka eredményeként ma már részletes litosztratigráfiai 
rendszere van a medencebelseji és a medenceperemi területeknek is (2. ábra). 
Ezeket e kötet más dolgozatai részletesen ismertetik.

A biosztratigráfiai módszerek sokat fejlődtek az elmúlt harminc évben. 
Korábban kizárólag a puhatestű faunák vizsgálata (Halaváts Gy ., Lőren- 
they L, Strausz L., Sümeghy J., K orpásné Hóm M., Széles M., Tóth K., 
Magyar L.) szolgált a rétegtani besorolás alapjául. Ehhez K őváry J. munkál
kodásának eredményeként a Thécamoebák léptek be azzal, hogy túlnyomó- 
részt a kunsági emeletbeli képződményekben fordulnak elő.

A palynológiai vizsgálatok minden kor közül a pannóniaiban kezdődtek 
meg legelőször Magyarországon. Ezek fáciesjelentősége nagy, de sztratigrá- 
fiájuk kidolgozása még csak nagy vonásaiban történt meg (Nagy E.). A mak- 
roflóra vizsgálatok terén még ennyi rétegtani eredményről sem számolhatunk 
be, viszont mindkét növénytani módszer nagyban hozzájárult annak megálla
pításához, hogy a kunsági emelet növényzetében a maihoz viszonyítva sokkal 
több volt a melegkedvelő szubtrópusi elem, összhangban a plankton mikroflóra 
nyújtotta adatokkal.

Az Ostracodák vizsgálatában rejlő rétegtani lehetőségeket már korán 
vizsgálni kezdték (Méhes Gy . 1907 — 1908, Zalányi B. 1939), de a velük való 
szintezést hazánkban máig sem dolgozták ki. Új eredmény a szervesvázú 
mikroplankton maradványokon (főként Dinoflagellaták) alapuló szintezés



2. ábra. A magyarországi pannóniai (s. 1.) képződmények litoszti'atográfiai tagolása 
Abb. 2. Lithostratigraphische Gliederung der Pannonien (s. 1.) -Ablagerungen von Ungarn
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(Sütőné Szentai M), amely az időhatárok eddiginél pontosabb megközelíté
sének lehetőségét jelenti számunkra.

A Diatomák vizsgálata — gyér előfordulásuk következtében — elsősorban 
egyes fácies, és éghajlati kérdések megoldását segítette elő (Hajós M. 1971).

Bár az életnyomok vizsgálata elsősorban a fáciesviszonyok pontosabb 
megközelítését teszi lehetővé, ma már nyilvánvaló, hogy ezeknek — mint 
bentosz lényeknek — korlátozott rétegtani jelentősége is van (Jámbor Á. 
1980).

A gerinces maradványok vizsgálata egyelőre nem a mindennapok réteg
tanának eszköze. Kisszámú és főként izolált barlangi üregekhez kötődő elő
fordulásaik feldolgozása elsősorban a távkorreláció kérdéseinek megoldását, 
vagy azok megközelítését teszi lehetővé. Egyelőre a gerinces sztratigráfia eb
ben a kötetben alkalmazott rétegtani alapelveinkkel — és tegyük hozzá az 
egész RCMNS munkacsoport rétegtani alapállásával — ellentétes álláspontot 
vall magáénak azzal, hogy a gerinces faunák alapján az egész kunsági emeletet, 
az amerikai felfogással egyezően, a pliocénba teszi (Kretzoi M. 1969).

A gerinces faunák vizsgálata a növénytani vizsgálatokkal összhangban 
egyértelműen bizonyította, hogy a kunsági emeletben a mainál lényegesen 
melegebb klímát kedvelő állatvilág élt a csekély területű szárazföldeken. A 
mai észak-afrikai szavannák gazdag gerinces faunájának jóformán minden 
genusa (zsiráf, oroszlán, párduc, hiéna, sakál, orrszarvú, víziló, elefánt, strucc 
stb.) képviselve volt egy-két fajjal.

A biosztratigráfiai módszerek mindegyikének eredményeiről ebben a kö
tetben külön dolgozatban számolnak be az arra legilletékesebb szak
emberek.

A kunsági emelet képződményei szerkezeti szempontból nyugodtnak mond
hatók. Dőlésük 0 — 5° közötti, s csak egyes iszapcsúszásokkal jelzett területeken 
találkozunk meredekebb helyzetű és gyüredezett rétegekkel. A legjellemzőbb 
szerkezeti elemek a Pannóniai-medencében az ún. települt ( = kompakciós) bol
tozatok, amelyek néhány km2-től 500 km2-ig terjedő méretűek. Ezek az idő
sebb miocénből átöröklődött elemek, amelyek ,,etázsmagassága” ( — a boltozat
tető és -talp közti magasság különbség) azonban a kunsági emeletben tovább 
nőtt, mert mélyebb környezetükben vastagabb és pelitben gazdagabb üledék- 
összlet rakódott le, mint felettük. Emiatt az előbbiekben a rétegtömörödés 
mérete lényegesen nagyobb volt, így relatív kiemeltségük tovább növekedett. 
Ez olyan mértékű is lehetett , hogy határaikon nagyon gyakran kisebb-nagyobb 
(5 — 200 m) peremi törések alakultak ki. Ennek következtében a kiemelt szer
kezetek felett a kunsági emelet rétegei enyhe dőlésű antiklinálisok képét raj
zolják ki. A Pannóniai-medencében több százra tehető azoknak a boltozatok
nak a száma, amelyek egyrészt határt szabtak a kunsági emelet képződményei 
elterjedésének, másrészt pedig azok felépítésében maguk is szerepet kapnak. 
A legnagyobbak és legismertebbek ezek közül a mihályi, a lovászi-budafai, 
az inkei, az igali, a kiskunhalasi, az üllési, az algyői, a battonvai. a sarkad- 
keresztúri, a mezőkeresztesi és a biharnagybajomi.

A medence fokozatos süllyedésével kapcsolatban nyilvánvalóan sok ezer, 
kisebb-nagyobb, felfelé rendszerint elhaló vető alakult ki a medencét kitöltő 
üledékösszletben. Ezek kimutatására egyelőre még a korszerű szeizmikus mé
rési módszerekkel sincs mindig lehetőség.

Említést érdemel, hogy a Derecskéi süllvedék D-i szélén az utóbbi évek
ben mintegy 20 km hosszúságban 100 — 300 m széles DNy — EK i csapású tö-
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réses zóna (vízszintes eltolódás?) jelenlétét állapították meg szeizmikus méré
sekkel.

A kunsági emeletben a medence fokozatosan (két vagy három szakasz
ban) felgyorsulva, erőteljesebben süllyedt. Az emelet fejlődéstörténeti lezá
rását a peremi területeken a balatoni emelet elején, a kiemelt szigethegységek 
peremén, azok tektonikus süllyedése következtében mutatkozó jelentős transz - 
gresszió jelenti. Ennek üledékképződési hatása azonban a medencék belsejé
ben csak jelentős késéssel mutatkozott. Ezzel egyidőben a távolabbi lepusztu
lási területek (Alpok, Dinaridák, Ny-i Kárpátok stb.) jelentős kiemelkedésé
vel kell számolnunk, mert az üledékanyag lényegesen durvábbá vált és vi
szonylagos mennyisége is megnövekedett. A kunsági emeletben még stabil 
beltenger rohamos fel töltőd ése a balatoni emelet elején, a peremi területektől 
befelé haladva megindult.

A kunsági emelet képződményeinek kutatása nem öncélú földtani tevé
kenység. Minél alaposabb megismerésüket a medencebelsejei területeken benne 
található kőolaj, földgáz és hévíz előfordulások, továbbá a medenceperemi 
területeken található tégla- és cserépipari valamint cementgyári agyag, diato- 
mit, kvarchomok, kerámiai földpátos homok, sőt kisebb jelentőségű lignitelő
fordulások (Komjáti-medence, Öskü) is indokolja. Ezek távlati kutatási lehe
tőségeinek megítélését csak az összlet sokoldalú földtani megismerése alapján 
végezhetjük el.

IRODALOM -  LITE R ATU R

Balázs E. et al. 1981: Földtani kirándulások a magyarországi molassz területeken.
-  Földt. Int. Alk. K iadv.: 4 1 -5 4 .

Balogh K. 1964: A Bükkhegység földtani képződményei. — Földt. Int. Évk. 48 (2). 
Bartha F. 1959: A  Balaton környéki felsőpannóniai korú képződmények finomréteg - 

tani vizsgálatának földtani eredményei. — Földt. Közi. 89: 23 — 36.
Bartha F. 1964: A Mecsekhegység és tágabb környéke pannon üledékeinek biosztra- 

tigráfiai vizsgálata. — Földt. Int. Évi Jel. 1961-ről: 175—181.
Bartha F. 1971: A  magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálata. — In B artha 

F. et al. A  magyarországi pannonkori képződmények kutatásai.: 9 — 172- 
Dank  V. 1962: A  Dél-Zalai-medence mélyföldtani vázlata. — Földt. Közi. 92: 150 — 

159.
Dank  V. 1963: A  délalföldi neogén medencék rétegtani viszonyai és kapcsolatuk a Dél

baranyai és jugoszláviai területekhez. — Földt. Közi. 93: 304 — 324.
H ajós M. 1971: A csákvári neogén medence alsópannóniai diatómás rétegeinek mikro - 

flórája. — Földt. Int. Évi Jel. 1968-ról: 33 — 48.
H oernes R . 1900: Die vorpontische Erosion. — Sitzungsberichte d. k. Akad. Wien. 

109: 811-858 .
Jaskó S. 1985: A  középdunai-pliocén medence lignittelepeinek térbeli elterjedése és 

rétegtani szintezése. — Földt. Kút. 9: 3 — 9.
Jámbor A. 1980: A  Dunántúli-középhegység pannóniai képződményei. — Földt. Int. 

Évk. 62.
Jámbor A. —K orpásné H ódi M. 1973: Möglichkeiten für die Horizontierung der pan- 

nonischen Ablagerungen im Südost-Vorland des Transdanubischen Mittelgebirges.
— Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 17: 429 — 467.

Jámbor A. —Solti G. 1975: Geological conditions of the Pannonian oilshale deposit 
recovered in the Balaton Highland and at Kemeneshát. — Acta Miner. Petr. 
Szeged 22: 9 — 28. 2

2 MÁFI Évkönyv LXIX. kötet



18 D a n k  V . — Jám bor  Á .

Jámbor Á. — Partényi Z .— Solti G. ]981: A dunántúli bazalt vulkánitok földtani jel
legei. — Földt. Int. Évi Jel. 1979-ről: 225 — 239.

K leb B. 1973: A mecseki pannon földtana. — Földt. Int. Évk. 53.
K őrössy L. 1968: Entwicklungsgeschichtliche und paläogeograpliische Grundzüge des 

ungarischen unterpannons. — Acta Geol. Aead. Sei. Hung. 12: 199 — 217.
K retzoi M. 1960: A magyarországi szarmata és pliocén kifejlődések rétegtani taglalása 

és összehasonlító áttekintése. In Vadász É .: Magyarország földtana. — Akad. 
Kiadó, Budapest.

K retzoi M. 1969: A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi biosztratigráfiájának 
vázlata. — Földr. Köziem. 17 (3): 179 — 204.

L óczy L. 1913: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek 
szerinti telepedése. — A  Balaton Tud. Tanúim, eredményei 1 (1): 1 — 581.

Méhes G y . 1907: Adatok Magvarország pliocénkorú Ostracodáinak ismeretéhez. — 
Földt. Közi. 37: 4 2 9 -4 6 7 /

Méhes Gy . 1908: Adatok Magyarország pliocénkorú Ostracodáinak ismeretéhez. — 
Földt. Közi. 38: 537 -568 .

Pantó G. et al. 1966: Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához 
M -34-XXXIV. Sátoraljaújhely. -  Földt. Int. Kiadv.

R a d ó c z  Gy . 1969: Előzetes jelentés a csereháti alapfúrások eredménveiről. — Földt. 
Int. Évi Jel. 1967-ről: 281 -283 .

R oth L. 1879: A rákos-ruszti hegyvonulat és a Lajta-hegység déli részének geológiai 
vázlata. — Földt. Közi. 9: 99—110.

Schréter Z. 1912: A magyarországi szarmata-rétegek rétegtani helyzete. — Koch 
emlékkönyv: 127—137.

Strausz L. 1941: A dunántúli pannon szintezése. — Földt. Közi. 71: 220 — 235.
Sümeghy J. 1939: A Győri-medence, a Dunántúl és az Alföld pannóniai üledékeinek 

összefoglaló ismertetése. — Földt. Int. Évk. 32 (2): 67 — 252.
Szalay A. —Szentgyörgyi K. 1979: Adatok a szénhidrogénkutató fúrások által feltárt 

medencebeli pannon képződmények litológiai tagozódásának ismeretéhez trend
elemzés alapján. — MTA X . Földr. és Bányászati Tud. Oszt. Közi. 12 (4): 401 — 
423.

Szádeczky-K ardos E. 1938: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene. 
— Mitteilungen der Berg-hütten Abt. d. Univ. Sopron 10 (2).

Szebényi L. 1955: Rétegtömörülés és szerkezetalakulás. — Földt. Közi. 85: 425 — 440.
Széles M. 1971: A Nagyalföld medencebeli pannon képződményei. In Bartha F. et a l.: 

A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai.: 253 — 344. — Akad. Kiadó, 
Budapest.

V itális I. 1951: Sopron környékének szármáciai és pannóniai—pontusi üledékei és 
kövületei. — Földt. Int. Évk. 40 (1): 3—75.

V ölgyi L. 1965: A Nagyalföld középső részének mélyföldtani vizsgálata. — Földt. 
Közi. 95: 140-163

Zalányi B. 1939; Bioszociológiai összefüggések a nagyalföldi neogén medencében. — 
Földt. Int. Évi Jel. 1933 —35-ről: 1621 — 1699.


