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A pannóniai képződmények és a pannóniai emelet 
fogalmát ROTH L. (1879) vezette be a kárpát-medencei szar
mata és pleisztocén összletek közötti, korábban "congeriás 
rétegek'*, illetve congeria emelet helyett. Az igy elkülöní
tett összlet alsó határának kijelölése —  tekintettel arra, 
hogy akkoriban még csak a hegységperemi területeket ismer
ték, ahol a szarmatát általában durvamészkő, a pannóniai 
emeletet pedig agyagmárga-homok képviselte —  általában na
gyobb nehézségek nélkül volt véghez vihető. A felső határt 
az esetek uralkodó többségében szintén könnyű volt megadni, 
mert ugyancsak a hegységperemeken a finomszemü pannóniai 
képződmények felett lejtőtörmelék, folyóvízi kavics, vagy 
lösz képviselte a pleisztocén üledékeket.

A pontusi emelet fogalmát THEODOR FUCHS-nak 1870 
körül végzett faunisztikai vizsgálata nyomán kezdték'hasz
nálni. Fuchs nagyvonalúan megállapította, hogy a Déli-Kár
pátok déli lábán a meoti —  azaz szarmata —  rétegek felett 
éppen úgy kongeriás képződmények települnek, mint a Kárpát
medencében a szarmata rétegek felett. Ennek a párhuzamosi-
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tásnak igazát a pannon vonatkozásában LŐRENTHEY I., a szar
mata vonatkozásában pedig GAÁL I., ili. SCHRÉTER Z. részle
tes vizsgálatai ingatták meg,, GAÁL I. és SCHRÉTER Z. bizo- 
nyitották, hogy a Kárpátokon belüli területek szarmata kép
ződményeiben csak a wolhyniai, illetve a wolhyniai és eset
leg a besszarábiai emeletek Mollusca faunája található meg, 
tehát szükségszerűen ezen képződményekkel lehet és kell 
kronosztratigráfiái szempontból párhuzamositani. LŐRENTHEY 
a pannont vizsgálva pedig megállapitotta, hogy a Congeria 
rhomboideás rétegek alatt a Kárpát medencén belül vastag 
u„n, alsópannóniai sorozat települ, amelynek a faunája más, 
mint a meoti képződményeké, ezért párhuzamositásuk megoldha
tatlan, s igy a pannóniai fogalma fenntartandó. A hozzáértők 
—  gondolok elsősorban id» LÓCZY LAJOSRA —  elfogadták, hogy 
a pannóniai képződmények nem azonosak a pontusiakkal* így a 
Balaton monográfiában (1912) pannóniai-pontusi név alatt 
irt róluk LÓCZY, de valószibüleg a személyi kapcsolatok miatt 
nem fejti ki, hogy ezzel GAÁL, SCHRSTER, LŐRENTHEY igazát is
meri el HALAVÁTS-sal szemben.

Aztán jött a világháború, amely gyökeresen megváltoz
tatta a személyi viszonyokat; az idős korosztályt a háború 
gyakorlatilag eltüntette, de a probléma megmaradt, bár azt a 
miocén és pleisztocén képződmények közöttiekre nemzetközileg 
bevezetett pliocén név használatával igyekeztek megkerülni. 
Főként azért, mert az emberek többsége nem értette a vita lé
nyegét, A Kárpátokon belüli és kivüli területek neogén kép
ződményei korrelációs lehetőségeinek vonatkozásában előbb a 
Mollusca (JEKELIUS E„), majd a gerinces faunák (KRETZOI M. ) 
összehasonlításával megerősítették GAÁL-LŐRENTHEY-SCHRÉTER 
álláspontját, de a kérdés körül az indulatok a második világ
háború előtt és alatt is magasra csaptak, anélkül, hogy az 
egyetértés felé előrelépés történt volna. Sőt inkább vissza
lépés történt, két vonatkozásban is. Az egyik a levantei eme
let, a másik pedig a prepontusi erózió fogalmának magyaror
szági bevezetése. Tovább bonyolította a helyzetet a gerinces 
faunád változásai alapján felállított —  és tegyük hozzá elég
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széles nemzetközi körben elfogadott —  emeletek megalkotá
sa, nevezetesen Monacium, Bodvaium, Eppelsheimium, Csákvá- 
rium, Sümegium, Hatvaniam, Baltaváriam, Rasciniam, Csarnó- 
tánam.

A sok vita és ellentét uralkodóan természetesen 
tényadatokon alapal. 1879-től kezdődően elsősorban LŐRENTHEY 
I., STRAUSZ L., BARTHA F., SZÉLES M. ás KORPÁSNÉ HÓDI M. te
vékenységének nyomán kialakaltak a Mollasca faanák egymás
utánján alapaló pannóniai faanisztikai szintek, továbbá 
KORMOS T., KADIG 0. és főként KRETZOI M, mankássága nyomán 
a gerinces faanák egymásutánja is kidolgozásra került. Újab
ban az Ostracoda (SZÉLES M,), a Rhizopoda (KŐVARY J.) faa
nák, a makro- (ANDREÁNSZKY 0., PÁLFALVY I.) ás mikroflóra 
(NAGY E., BÓNA J., HAJÓS M.) maradványok rátegtani jellemzé
se értékelése is intenziven folyik.

A Paratéthys Bizottság a dolgok egyszerűsítését agy 
vélte megoldani, hogy a kárpát-medencei pannóniai összlet 
képződési idejét négy emeletre osztotta. Ezek alulról fel- 
felé a következők; Pannonién, Pontién, Dacien, Rumanien. Az 
egyes emeletek tartalmának meghatározása most van folyamat
ban. Véleményünk szerint a Paratéthys Bizottság eljárása 
olyan fordított rétegtani gyakorlat, ami jó eredményre na
gyon nehezen vezethet. Először a képződmény együtteseket 
kell a feltárások sokoldalú tanulmányozásával kijelölni, 
majd ezeket lehet az ismeretek alapján párhuzamositani, s 
ezekhez kell a kronosztratigráfiái egységeket rendelni, il
letve megalkotni. Kronosztratigráfiái skálára viszont az 
egész Földön csak egyetlen egyre van szükség, a helyi idő
használata csak zavarokat kelt. A jelenlegi gyakorlat ez
zel teljesen ellentétes, különösen a Tháthys és Parathéthys 
neogénje vonatkozásában.

A geológus fő feladata azonban nem a sztratigrafá- 
lás. Ez a társadalmi szempontból döntő földtani feladatok 
(^nyersanyagkutatás) megoldásában csak munkaeszköz. Dolgoz
ni ezekkel az import emeletekkel egyelőre aligha lehet. Ki
váló sztratigrafálási lehetőséget biztosítanak a pannóniai
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képződményekben a Molluscák, az Ostracodák és gól használ
hatók ilyen szempontból a mikroflóra ás a gerinces marad
ványok is. A pannóniai képződményekben folyó földtani .ku
tató munka azonban az esetek nagy többségében —  szénhid
rogén-, v í z - és lignit kutatás —  leletek hiányában alig- 
alig tud biosztratigráfiái tényekre támaszkodni. Ezért szük
séges mindenképpen a litosztratigráfiái egységek, azaz kép
ződmény együttesek kijelölése ás jellemzése, valamint ezek 
lépcsőzetes rendszerének megalkotása, hogy a sztratigráfiái 
munka alaptevékenységét a fúrást feldolgozó geológusok, 
technikusok, a földtani térképezők, továbbá a karotálást 
végző szakemberek is el tudják látni. Bár ehhez a tevékeny
séghez elegendő az ősmaradvány anyag nagyvonalú ismerete, a 
híresztelésekkel ellentétben a litosztratigráfiái körülmé
nyek megállapítása nem a biosztratigráfusok ellen irányuló 
tevékenység, habem éppen ellenkezőleg azt a célt szolgálja, 
hogy őket az egyre nagyobb mennyiségű —  csak rutinfeladatot 
jelentő érdemi eredményt alig adó, az ismert területekről 
származó —  ősmaradvány lelet mechanikus feldolgozásának 
igényétől felszabadítsa és igy a speciális feladatok megol
dását —  azaz a tovább fejlődést —  lehetővé tegye.

Mi ez a rátegtani alaptevékenység? Nem más, mint a 
képződmény együttesek kőzettani alapon való kijelölései fel
ismerése), elhatárolása, elnevezése és egymáshoz való vi
szonyuk meghatározása.

A Magyar Rétegtani Bizottság megbízásából a Pannó
niai Munkabizottság a pannóniai képződmények rétegtanában 
eddig elért eredményekre támaszkodva kidolgozta a mellékelt 
litosztratigráfiái táblázatot. Ebben a munkában az alábbiak 
vettek részt: BARTHA P., BARDÓCZ B0, BALOGH K., BÉRCZI I., 
BÍRÓ E., DOBOS I., HORVÁTH I., JASKÓ S., JÁMBOR Á., KERESZ
TES G. , KLEB B., KRETZOI M. , KORPÁSNÉ HÓDI M. , ICROLOPP E. , 
MÉSZÁROS L., NÉMETH G., SOMEAI A., STRAUSZ L., VÖLGYI L.

Szükségesnek tartom a nevek felsorolásét, mert nem 
szeretném azt a látszatot kelteni,hogy a sok beosztás mellé 
most én csináltam egy újabbat. Természetesen az a vélemé
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nyem, hogy olyan keretet ad az itt bemutatott táblázat, 
amelyet jól lehet használni, mert csekély tapasztalattal is 
jól felismerhetők az egyes egységek.

A litosztratigráfiái alapelveknek megfelelően a pan- 
nóniai képződményeket —  hangsúlyozom, hogy nem az emele
tet —  ezentúl Pannóniái Formációcsoportnak nevezzük, amely 
két részre, Alsópannóniai Formációra és Felsőpannóniai For
mációra tagolódik. A magyarországi pannóniai képződmények 
kronosztratigráfiái helyzetét fekvőjükkel és fedőjükkel sem 
tudjuk egyelőre meghatározni, mert egyrészt a szarmata eme
letből még nincs évszám adat, másrészt a pleisztocén alsó 
határának dátuma —  jelenleg nemzetközi szinten is —  megha
tározatlan. Alig néhány hete közölte a pliocén-pleisztocén 
IUGS bizottság, hogy 0.7> 1.8 és 3-5 millió évnél is ki le
het jelölni a felső határt és törekedni kell a nemzetközi 
megállapodást elősegítő széleskörű munkálatok elvégzésére.

A magyarországi Pannóniai Formáció Csoport a meden
cék belsejében szürke agyagmárga, áleurit, mészmárga, agyag, 
homokkő, homok rétegek váltakozásából álló 200— 4500 m vas
tag sorozatot alkot. Ez a sorozat —  eltekintve az Északi 
középhegység, valamint a kisméretű szigethegységek —  Dunán- 
tuli-középhegység, Mecsek, Villányi hegység —  az egész or
szág területén megtalálható. Nagyvastagságu kifejlődéseit a 
Kisalföldi-, a Zalai- ás az Alföldi-medencében találjuk. 
Ezeken a területeken fedőjében a többnyire teljes pleiszto
cén összlet is jelentős —  több száz méteres —  vastagságú.
A hegységek peremi területein viszonylag nagy területeken 
van a felszinen, vagy vékony és csökkent rátegtani tartalmú 
pleisztocén képződményekkel fedetten a felszin közelében. A 
hegységek közelében, illetve azok területén az ősföldrajzi 
viszonyok eltérő volta miatt elsősorban az Alsópannóniai 
Formáció kifejlődése a medence belsejétől eltérő. A pereme
ken gyakran találunk tarkaagyag, kavics, továbbá mocsári 
(szenesagyag, lignit) és édesvizi mészkő kifejlődéseket is, 
amelyek egyébként főként a Felsőpannóniai Formációra jellem
zők, annak medencebelseji és medenceperemi területein is.
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A pannóniai összletben viszonylag kevés vuLkáni 
képződmény található. Az Alsópannóniai Formációban a Toka
ji-hegységben savanyu- és intermedier vulkánitokat, a Fel- 
sőpannóniai Formációban pedig elsősorban a Dunántúl középső- 
és déli részén, valamint Északmagyarországon Salgótarján 
környékén bazalt piroklasztikum ás láva kőzeteket, sok ap
ró, viszonylag kisméretű kitörési centrumokhoz kötött el
terjedésben ismerünk.

Az Alsópannóniai Formáció nagy átlagban vizsgálva 
jellegeiben lényegesen eltér a Felsőpannóniai Formációtól. 
Úgy a medencék belsejében, mint a peremeken szürke aleuri- 
tos agyagmárga az uralkodó kőzettípusa. Ettől való eltéré
sek a nagyobb mésztartalomból, s az ezzel együttjáró halvá
nyabb szinből, valamint az aleurit ás az agyagtartalom ki
sebb változásaiból adódnak. Az uralkodó agyagmárga rétegek 
között a medence belsejében homokkő, az egykori és a mai me
denceperemeken pedig uralkodóan kvarc anyagú homok ás kavics 
közbetelepülések vannak, Bősárkány (BALÁZS E„), Kiskunhalas 
környékén (MESSZÉNA B,) a medencék mélyében, továbbá a Lu- 
nántuli-középhegység délkeleti előterében savanyu, interme
dier és bázisos vulkáni kőzetek is ismeretesek, Az Alsópan
nóniai Formáció az egykori medencék belsejében konkordánsan, 
folyamatos átmenettel fejlődik ki a szarmata képződmények
ből, ritkábban diszkordánsan települ azokon, máskor csak az 
Alsópannóniai Formáció fiatalabb tagozatait találjuk a 
szarmata, vagy annál idősebb képződmények felett.

Fedőjében az ország területe tulnyomórészén a Felső
pannóniai Formáció képződmények általában megegyező módon 
települnek. A szeizmikus reflexiós mérések adatai alapján 
megállapítható volt, hogy az Alsó- és Felsőpannóniai Formá
ció települése sok esetben egymástól 1— 2°-kal eltérő'anál- 
kül, hogy közöttük szárazföldi lepusztulást bizonyító jelen
ségek volnának megfigyelhetők. A vizalatti kimosás ténye 
néhány jól megkutatott medencebelseji területen bizonyítást 
nyert.

1 18 2104



Az Alsópannóniai Formáció a Kárpát-medence hegysé
geinek peremén sok helyen (Soproni hegység, Mecsek hegység, 
Máriakéméndi rögök, Bakony hegység, Vértes ÉNy-i előtere, 
Gerecse, Budai-, Bükk-, Szendrői- és Tokaji hegység) fel- 
szinre bukkan, vagy csak vékony pleisztocén képződményekkel 
fedetten felszin közelébe kerül,

A Felsőpannóniai Formációt az alsópannóniaival 
szemben viszonylatos kőzettani változatosság jellemzi. Leg
nagyobb szerepe itt is a szürke agyagmárga rétegeknek van, 
de ezek sűrűn váltakoznak homok, aleurit, agyag, tarkaagyag, 
szenes agyag, lignit, elvétve dolomit rétegekkel és a Dunán- 
tuli-középhegység peremén és Nagyharsány területén édesvizi 
mészkő rétegek is megjelennek. A Dunántúlon ás Salgótarján 
környékén bazalttufa, illetve bazalt képződmények széles 
elterjedésben ismertek. A Formáció tagozatokra való bontá
sát a rétegek félciklusokat alkotó eloszlása jelentősen meg
könnyíti, Jelenlegi adataink szerint eddig öt ilyen 10— 400 m 
vastag fálciklust különíthetünk el a Formáción belül.

A Felsőpannóniai Formáció is transzgressziv tele
pülésű. így feküjáben ugyan túlnyomórészt az Alsópannóniai 
Formációt találjuk, de a hegységperemeken sok helyen közvet
lenül, lényegesen idősebb képződményekre diszkordánsan tele
pül, Felszibi, illetve felszinközeli megjelenése az ország 
területén sokkal nagyobb elterjedásü, mint a pleisztocéntől 
eltekintve bármelyik képződményünké. így jóformán az egész 
Dunántúlon —  kivéve a Győri- ás a Dráva-Zala medencét —  
és az Északi középhegység délkeleti előterében is felszin- 
közelben találjuk, s ezen dombvidékek vizmosásaiban sok 
feltárása ismert, Az Északi-középhegység DK-i lábén is nagy 
területeken elterjedt.

Jelen munka keretében nincs mód az Alsó- és a Fel
sőpannóniai Formáció tagozatainak részletes ismertetésére 
annál is kevésbé, mert ez a jövő feladata lesz. Az egyes 
tagozatok elkülönítésében a Pannóniái Munkabizottság az 
alábbi elveket követte. Az Alsópannóniai Formáció a meden
cebeli területeken (Alföld: SOMFAI A.-VÖLGYI L., Dunántúl:
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BÍRÓ E. - MÉSZÁROS L, - NÉMETH G.) a többségében agyaginál*- ! 
gakő-aleurit sorozat (Zalai-, Lenti-, Beleznafc-, Drávái-, 
illetve Vásárhelyi, Alföldi és Ullési Tagozatok) eseten
ként konglomerátum rétegekkel kezdődik (Dorozsmai, Békési 
Tagozat), majd homokkő betelepülések (Lovászi, Tófeji, il
letve Szolnoki és Algyői Tagozat) tagolják. Ezek egyes te
rületeken jól követhetők, másokon elenyésznek a "márga" 
sorozatokban. A hegységperemi területeken (HORVÁTH I. - 
JÁMBOR Á. - KORPÁSNÉ HÓDI M.) változatosabb volt a morfo
lógia, s a sekélyebb medencékben változatosabb üledékek 
rakódtak le. A Dunántuli-közáphegység előterében a Ságvár- 
Szárhegy-Velencei hgs.-Alcsuti rögsor mögötti lagúnában 
uralkodóan egynemű szürke agyagmárga ülepedett le (Csákvá- 
ri Tagozat), amelynek alján a Zalai Lemez Márga Tagozat he
lyenként ugyancsak felismerhető. Riolittufa csikókkal ta
golt részét Zsámbéki Tagozatnak neveztük el. Kizárólag vul
kánitok és vulkanoszediment rétegek alkotta kifejlődését a 
tokaji hegységből és környékéről ismerjük (Csereháti Tago
zat). Az egynemű sorozatot a biogén Csóri Tagozat, a meden
ce peremeken pedig a Tinnyei Tagozat (gyöngykavics és 
kvarchomok rétegek uralják) különíthető el. A Dunántuli- 
középhegység ÉNy-i előterében a homogén agyagmárga (Száki 
Tagozat) gyöngykaviccsal kezdődik (Kisbéri Tagozat). A kö
zéphegységek kiszáradó sekély lagúnáiban tarkaagyag-kavics 
—  esetenként lignit betelepülésekkel —  képződött (ősi
ás Edelányi Tagozat),

A Felsőpannóniai Formáció az esetek többségében 
homok-homokkő rétegekkel kezdődik (Újfalui- ás Törteli Ta
gozat), a hegységperemi területeken (Mecsek ás Dunántuli- 
középhegység) abráziósparti gyöngykavics-kvarchomok kifej- 
lődésü (Kállai Tagozat). Közvetlenül az Alsópannóniai For
máció, vagy a kezdő homok-homokkő tagozatok felett az 
agyagmárga, aleurit homok(kő) sürü váltakozásából álló so
rozat települ (Tiszai Tagozat), amely szemcsenagysági fél
ciklusokra tagolódik. Az első fálciklus (Somlói Tagozat) 
általában mocsári fáciesü betelepüléseket nem tartalmaz.'
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A 2— 3 félciklusban gyakoriak már a mocsári betelepülések 
(Tihanyi Tagozat), de lignitté lepek általában csak a 4. 
és 5. fálciklusban (Toronyi- és Bükkaljai Tagozat) jellem
zőek.

A Dunántuli-középhegység Kapolcs-nagyvázsonyi egy
kori lagúnájában a különleges viszonyok ettől eltérő tago
lódást eredményeztek. A Kállai Tagozat felett édesvizi 
mészkő rétegek (Kapolcsi Tagozat), majd a bazalt vulkaniz- 
mus fő működési idejéig uralkodóan pelites összlet (Ta- 
liándörögdi Tagozat) keletkezett.

A bazalt kitörések termékeit Tapolcai (Dunántúl), 
illetve Nógrádi (Nógrád) Tagozat néven foglaltuk össze. ’A 
krátergyürükben leülepedett olajpala Pulai Tagozat, a ba
zaltok között települő vörös, bentonitos agyagok Kabhegyi 
Tagozat nevet kaptak. A Tapolcai-medence K-i részén, vala
mint a Guttamási meiencében nagyelterjedésü és a Budai hegy
ségben ismert mészkövet Nagyvázsonyi Tagozatnak neveztük el.

Az északmagyarországi pannóniai képződmények száraz- 
földi-folyóvizi sorozatát, amely valószinüleg az Alsópan- 
nóniai Formációba is lenyúlik, Gönci Tagozatnak neveztük.

Külön megemlékezést érdemel a Nagyalföldi Tarka-- 
agyag Tagozat. Az Alföldön és az Északi-középhegység déli 
peremén széles elterjedésü, korábban felsőpliocán, vagy 
levantei néven elkülönített (SÜMEGHY J., SZÉLES M.) soro
zatra alkalmaztuk ezt az elnevezést. Megjegyzem, hogy eddigi 
ismereteink szerint a Dunántúlon ezzel a Tagozattal megfele
lő biztonsággal párhuzamositható képződményt nem ismerünk.
Az Unió vj.etzleris rétegek faunája, de még a Toronyi Tago
zaté sem egyezik a Nagyalföldi Tagozatéval. A Dunántúlon 
uralkodóan fauna leletek nélküli, a felszinközélben átha- 
rántolt sárga szürke tarka rétegek egyértelműen valamelyik 
dunántúli Tagozatba tartoznak, a Dunántúl keleti és déli ré
szén a lösz alatti vörös (piros!) agyag-homok egyértelműen 
az ópleisztocán sorozathoz tartozik.

2104 121



OUTLINES OF THE STRATIGRAPHY OF THE PANNONIAN
FORMATIONS

by
Jámbor, Á.

ABSTRACT

The concepts of "Pannonian formations" and "Panno
nian stage" were introduced by L, ROTH in 1879 fór the beds 
sifcuated between the Sarmatian and Pleistocene formations 
of the Carpatian basin. Within the Pannonian, faunal zones 
could be distinguished, based on the succession of mollusca 
faunas,

The Pannonian Worhing Group, on the basis of avai- 
lable evidence and in harmony vuith the lithostratigraphic 
principles subdivided the Pannonian formations (nőt the 
Pannonian stage!) intő a Lower Pannonian Formation and an 
Upper Pannonian Formation, The chronostratigraphic positions 
of these formations at present can be determined neither by 
means of the underlyng, nor by means of the overlying sedi- 
ments* Further subdivision intő members is a task fór the 
f uture,
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I* táblázat A m a g y a r o r s z á g i  p a n n o n j a i  k é p z ő d m é n y e k  
L i t o s z t r a t i g r a f i á i  t a g o l á s a

Table I. L i t h o s t r a t i g r a p h i c  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  
Pannonian formations in Hungary
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