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A MAGYARORSZÁGI KUNSÁGI (PANNÓNIÁI S. SI R.) 
EMELETBELI KÉPZŐDMÉNYEK IDŐBELI 

HELYZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA*

Balogh K adosa** —Jámbor Á ron***

A kárpát-medencei neogén és a Kárpát-medencén kívüli miocén—plio- 
cén képződmények biosztratigráfiai módszerekkel való párhuzamosításának 
nehézségei közismertek. Ezért úgy tűnik, a korrelációt közöttük csak közvetett 
módon, a képződmények kronosztratigráfiai helyzetének kölcsönös meghatá
rozásán keresztül lehet elvégezni.

A magyarországi neogén vulkánitok korának ilyen célú, K/Ar módszerrel 
való, rendszeres vizsgálata H ám o r  G. kezdeményezésére 1975-ben kezdődött 
a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt (OKGT) és a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Inté
zete (ATOMKI) közreműködésével. A munkához a MÁFI, illetve az OKGT 
a mintákat és a vizsgált vulkánitok bio-, illetve litosztratigráfiai, valamint 
földrajzi helyzetére vonatkozó adatokat, az ATOMKI pedig a minták K/Ar 
korának meghatározását adta. A munkálatokba később a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Ásványtani és Földtani Tanszéke is bekapcsolódott.

A vizsgálatok eddigi eredményeiről több összefoglalás született. H á m o r  G. 
és munkatársai a magyarországi miocén emeletek kor adatainak behatárolá
sát végezték el (H á m o r  et al. 1979, 1980; Á r v a -Sós et al. 1981), majd a pannó- 
niai (s. 1.) összlet vulkánitjainak vizsgálata is sorra került (Já m b o r  et al. 1980; 
B a l o g h  et al. 1981).

Szbkyné Fux V. és szerzőtársai, továbbá B alog h  K. és munkatársai 
ítészben a Tokaji-hg.-ből, részben alföldi szénhidrogénkutató mélyfúrásokból 
származó piroklasztitok és láva kőzetek korát határozták meg (Székyné Ftjx 
V. et al. 1980; B alo g h  et al. 1981). A vizsgálatok során természetesen nemcsak 
kronosztratigráfiai feladatok megoldását tűztük ki célul, hanem egyes, lito- 
sztratigráfiailag kellőképpen be nem határolt vulkánitok rétegtani helyzeté
nek meghatározását is, radiometrikus koruk meghatározása alapján.

A kunsági emelet korát egyrészt a helyi lito- és biosztratigráfiai szempont
ból rögzített helyzetű magyarországi bazaltok, másrészt az ún. felső-riolittufa 
korának megállapításával határoltuk be. A rétegtanilag ismert helyzetű bazal
tokból mintegy 45, a felső-riolittufából pedig 3 minta részletes elemzésére tá
maszkodhattunk (1. ábra, 1. táblázat).

1. A ,,felső-riolittufa” ( = Galgavölgyi Riolittufa Formáció) Magyarorszá
gon rétegtanilag egyértelműen elhatárolt helyzetben az É-i, valamint a Dunán-

* Die deutsche Übersetzung des Artikels ist im Buch Tapp A. 1985: Chronostratigra- 
phie und Neostratotypen, Pannonien Me (Akadémiai Kiadó, Budapest) zu finden.

** MTA Atommag Kutató Intézete Debrecen, Bem tér 18/c H — 4001 Pf. 51.
*** M. Áll. Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14. H —1442 Pf. 106.
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7. táblázat — Tabelle 1.

A  kunsági (pannóniai s. sír.) emelet időbeli helyzetének meghatározásához 
felhasznált radiometrikus koradatok

Die zur Bestimmung der zeitlichen Position der Kunság-Stufe 
(Pannonien s. str.) angewendeten radiometrischen Angaben
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1. táblázat folytatása — Fortsetzung der Tabelle 1.
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1. táblázat folytatása — Fortsetzung der Tabelle 1,

Az Alföld északkeleti része 
NO-Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene
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1. táblázat folytatása — Fortsetzung der Tabelle 1

Tokaji-hegység 
Tokajer Gebirge
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1. táblcizat folytatása — Fortsetzung der Tabelle 1.

Borsodi-medence
Borsodbecken

Balaton-felvidék DK-i része, triászra települő bazaltok 
SO-Teil des Balaton-Oberlandes, auf Trias gelagerte Basalte

Salgótarján környéke 
Umgebung von Salgótarján

^e=0,581-10-1<> év'1; A# = 4J962-10-1° év“1; 4°K/K = 1,167-lC)-4 mol/mol; Hiba: la
t. k. = teljes kőzet; mg. fr. = mágnesesen elválasztott frakció; gr. fr. = fajsúly szerint elválasztott frakció; 
1(1): 40Ar/36Ar— K /36Ar izokron kor; 1(2): 40Ar(rad)— K izokron kor; 1(a): átlagos kor.
Ae= 0,581*10-10 Jahr-1 ; Aß= 4,962*10-10 Jahr-1; 40K/K=1,1G7*10-4 mol/mol; Fehler: la t. k.=gesamtes Gestein; 
mg. fr = magnetisch getrennte Fraktion; gr. fr. = nach spezifischem Gewicht getrennte Fraktion. 1(1): 
40Ar/36Ar— K /36Ar Isochronalter; 1(2): 40Ar(rad)— K Isochronalter; 1(a): Durchschnittsalter
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túli-középhegység DK-i előterében, továbbá a Mecsek hegységben és környe
zetében fordul elő. Általában vékony (0,2 — 2,0 m). Vastagsága ÉK-i irányban 
a Tokaji-hegység felé növekszik. Az egyértelmű képet mutató szelvényekben 
a tufa mindig a tengeri (csökkentsósvízi) üledékes sorozat alsó felének középső 
részében jelenik meg, ahol a fekü és fedő rétegek jellegzetes puhatestű ( Er villa 
podoüca, Cardium latisulcum, Loripes dujardini) és Foraminifera (Elphi- 
dium macellum, E. fichtelianum, E. josepliinum, E. imperatrix, Cibicides dutem- 
plei, Articulina sarmatica stb.) faunája a képződmények szarmata korát egy
értelműen bizonyítja. Kora a K/Ar mérések alapján 13,5 — 14,0 millió év.

2. Az utóbbi évek fúrásos kutatásai eredményeként tisztázódott, hogy a 
pannóniai (s. 1.) képződményekben lévő sok bazalt előfordulás öt szintben tört 
a felszínre. A legidősebbek ezek közül a Duna Tisza köze D-i részén Kiskun
halas (M eszk n a  B. 1978), továbbá Kecel, Sándorfalva, Rúzsa, Üllés, Bordány 
(B alázs  E .— N u sszer  A. [1. ebben a kötetben] és P a p  S. 1983) szénhidrogén
kutató mélyfúrásaiból előkerültek, amelyek itt a Peremartoni Főcsoport része
ként, rétegtani szempontból egy vagy két szintben helyezkednek el. Üledékes 
környezetükkel egyidős voltukat pirokiasztikum rétegek és az azok közé tele
pülő, faunával igazolt korú agyagmárga rétegek bizonyítják. Kormeghatáro
zást természetesen a láva kőzeteken végeztünk. A mért korok a 8,1 —9,6 millió 
év tartományba esnek, az erősen bontott 571. sz. minta 10,4 — 1,8 millió év 
kora meglehetősen bizonytalan.

A Bakony DNy-i részén lévő bazalt előfordulások zöme az újabb fúrási 
adatok és rétegtani vizsgálatok alapján a balatoni emelet (=  felső-pannóniai 
alemelet) középső, kisebb részük annak alsó, illetve felső szintjébe tartozó 
üledékes képződményekre rátelepülve, illetve közéjük települve található. 
A három szintből gyűjtött minták kora nem minden ellentmondás nélkül 
2,8 —5,5 millió év közötti értékűnek adódott, a közös magmából származó kő
zetekre és a minták különböző frakcióira meghatározott 40Ar/36Ar izokron ko
rok pedig a 2,8—4,9 millió év kortartományban szórnak. A bakonyi bazalt 
előfordulások DK-i szélén, a Balatonfelvidéken néhány, közvetlenül a triász 
képződményeken települő tömeg K/Ar kora az előbbieknél lényegesen idősebb
nek, mintegy 6,2—7,9 millió éves korúnak bizonyult. Ezek azonban a pannó
niai (s. 1.) korú képződmények kronosztratigráfiai helyzetének lehatárolásához 
a fekvő és fedő közti széles időintervallum miatt nem vehetők figyelembe, s a 
többi balatonfelvidéki bazaltnál nyilván lényegesen idősebbek.

A Kisalföldről származó, megvizsgált felszíni, illetve felszín alatti bazalt
előfordulások (382., 383., 384., 387., 394., 396. és 397. sz. minták) a balatoni 
emelet felső részébe tartozó üledékes képződmények felett, vagy azok között 
települnek. Fedőjükben lito- és biosztratigráfiai alapon egyaránt alsó-pleisz
tocén korúnak bizonyult folyóvízi képződmények települnek diszkordánsan. 
Radiometrikus koradataik azonos rétegtani helyzetük ellenére a 3,1 —5,5 millió 
év tartományban szórnak. Öt mintára, és a 387. sz. minta frakcióira illesztett 
izokron korok viszont a jól egyező 4,25 + 0,32 és 4,15 + 0,34 millió év értékeket 
szolgáltatták.

Mindezek alapján a pannóniai s. str. emelet időhatárai viszonylag jó kö
zelítéssel megadhatók. Alsó határa a felső-riolittufa, valamint a Duna-Tisza 
közi bazaltok koradatai, továbbá a pelites összletekben ismételten észlelt 
üledék vas tagságok alapján 11 — 12 millió évnél húzható meg, felső határa pedig 
a Duna-Tisza közi, balaton-felvidéki és kisalföldi bazaltok koradatai és az 
üledék vastagságok alapján jó közelítéssel egyenlőnek vehető a mediterrán terű-
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letek vizsgálata alapján javasolt miocén— pliocén határral (kb. 5,5 millió év) 
(2. ábra).

3. Mint már említettük a pannóniai (s. 1.) képződmények kronosztratig- 
ráfiai helyzetének meghatározásához felhasználható vulkánit előfordulásokon 
kívül egyéb vulkáni formációkat is vizsgálat tárgyává tettünk. Ilyen szempont
ból négy vulkánit előfordulás, illetve vulkáni terület érdemel említést.

Az Alföld ÉK-i részén lévő két kibúvás vulkanitjai valószínűleg még a 
pannóniai s. str. emeletbe sorolhatók, mert a barabási riolit 11,2 — 12,3 millió 
évesnek, a tarpai andezit pedig 10,4 — 10,6 millió évesnek adódott. Hasonlóan 
fiatal kort adott a gelénesi 2000 m-es fúrás riolit piroklasztit összletének felső 
részéből származó kőzet is (11,0+0,6). Erre alapozzuk azt az állításunkat,

2. ábra. A pannóniai (s. 1.) képződmények időbeli helyzetének meghatározásához 
felhasznált földtani és radiometrikus K /A r adatok

Abb. 2. Die zur Bestimmung der zeitlichen Lage der Pannonien (s. 1.) Bildungen 
angewendeten geologischen und radiometrischen K/Ar-Angaben

3*
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hogy az egész Nyírség nagy vulkánit tömegének felső része már a pannóniai 
s. str. emelet alsó részébe tartozik és nem a szarmatában képződött.

Hasonló helyzetet mutattak a vizsgálatok a Tokaji-hegységben is. Itt a 
legfiatalabb vulkáni ciklus andezitje és bazaltja 9,4 — 11,3 millió évesnek, 
tehát pannóniai s. str. korúnak bizonyult. Megemlítjük, hogy a savanyú piro- 
klasztitokkal kapcsolatos diatomitok is határozottan pannóniai s. str. kort 
bizonyítanak.

A Borsodi-medence andezit piroklasztikumai idősebb miocén képződmé
nyek felett diszkordánsan települnek, s fedőjükben bizonytalan szarmata — 
pannóniai s. str. korú folyóvízi sorozat fekszik. A piroklasztitokhoz tartozó an
dezit K/Ar kora 9,6 millió évnek adódott, tehát ugyancsak a pannóniai s. str. 
emeletbe sorolható.

A Balatoniéi vidék bazaltelőfordulásai DK-i szélső tagjainak (584., 
587. és 803. sz. minták) K/Ar kora kb. 6,2 —7,9 millió év. Mint korábban is 
utaltunk rá, triász fekvőjük és würmi lösz fedőjük következtében korukat csak 
e mérés segítségével sorolhatjuk be a pannóniai s. str. emelet felső részébe.
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