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Summary 

The statigraphically threefold Badenian sequence of the Transdanubian (Western) part of Hungary 
is analysed for the cyclicity of the relative sea level, taking into consideration the biostratigraphy 
as well. All sedimentary basins are individual in this respect, but even within the same basin may 
exist variations. There are basins resp. sequences (e.g.: Tapolca basin or the Tekerés and Tengelic 
wells) where all the three substages of the Badenian from one single cycle. In the Budapest area 
marine Middle Badenian transgrades over the terrestrial Lower Badenian. At Véménd (drilling 
Véménd-1) between the marine Lower and Upper Badenian there is a terrestrial sequence 
representing the Middle Badenian time interval. This variable cyclicity may be explained by the 
intensive tectogenetic events in the region, connected to the main thrusting (nappe forming) and 
folding of the Outer Carpathians. 

Manuscript received: 30th May, 1995. 

Összefoglalás 

A szerző túlnyomórészt saját és főleg korábbi vizsgálatait összefoglalva, a rétegtanilag három-
osztatú bádeni emeletet cikluselemzéssel vizsgálja, a Dunántúlon a biosztratigráfiát is figyelembe 
véve. Gyakorlatilag üledékgyűjtőnként - sőt még azokon belül is - változó, hogy az alsó-, középső-
és felsóbádeni korszakokban milyen relatív vízszintváltozások (transzgressziók és regressziók) 
történtek, vagy kapcsolódtak össze egy ciklusban. Vannak üledékgyújtők (pl. a Tapolcai-medence 
déli felében, vagy a tengelici és a tekeresi fúrásokban), ahol a három alemelet egy ciklust képez. 
Máshol (pl. Budapest körzetében) a szárazföldi alsóbádenire transzgredál a középső bádeni, míg 
ismét máshol (Véménd-2 sz. fúrás) a tengeri alsó- és felsóbádeni sorozatok között a középső bádeni 
korszakot szárazföldi üledékek képviselik. Az igen változatos ciklusosság egyértelműen a térségben 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
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történt erőteljes földkéregmozgásokkal magyarázható, ami a Kárpátok fő felgyűródési időszakát 
jelenti. 

Bevezetés 

Szakmai tevékenységem során igen sok, főleg kutatófúrásokból származó bá-
deni korú rétegsorral találkoztam, túlnyomórészt saját feldolgozás eredménye
ként értékelve és publikálva főleg a Dunántúli-középhegység (beleértve Buda
pestet is) területéről. A szakma területén a térség neogén nagyszerkezeti és 
geokinetikai problémáinak feltárása és megoldása erősen előtérbe került, vala
mint a divatos globális tengerszint ingadozás is sokakat foglalkoztat az utóbbi 
években. Ezért a birtokomban lévő adathalmaz elemző vizsgálatát a cikk címé
nek megfelelően az alábbiakban mutatom be. 

A z egyes szelvények, előfordulások tárgyalásánál az RCMNS 1978. évi hatá
rozatának ( P A P P A. - S E N E S J . - STEININGER F. 1978.) megfelelően a bádeni eme
letet három osztatúnak kezelem saját tapasztalataimmal összhangban, amint 
arra már az irodalomban hivatkozott munkáimban is utaltam. A bádeni réteg
sorok háromosztatúságát (esetleg az alsóbádeni kétosztatúságát is) ciklicitási 
alapon igyekszem tagolni összhangban a biosztratigráfiai vizsgálatok eredmé
nyeivel. A z élővilág módosulása és fejlődése ugyanis szükségszerűen igazodik 
a Középső és Keleti-Paretethys kapcsolatának tektonogenetikai-ósföldrajzi ala
kulásához, amint például a felsóbádeni alemelet esetében már részletes elemző 
vizsgálatot végeztem ( K Ó K A Y J . 1985 a.). Fenti szempontok alapján veszem tehát 
sorra az egyes jellemzőbb bádeni szelvényeket. 

Tapolcai-medence 

Elemező tanulmányomban (KÓKAY J . 1986.) részletesen foglalkoztam a meden
cében lemélyült kutatófúrások által feltárt bádeni szelvények vizsgálatával. Kimu
tattam, hogy a terület D-i felében a három bádeni alemelet olykor nehezen elvá-
laszthatóan egy ciklust képez. A Hg- 7 8 / 1 8 . sz és a Szigliget-1. fúrás vizsgálatai 
alapján a teljes ciklus vége felé, a felsóbádeni sorozat oszcillálva fokozatosan éde-
sedik ki (KÓKAY J . 1967., 1985 a.). A medence É-i részében az alsóbádeni üledéksor 
ugyan vastagabb, de hiányoznak a tengeri középső- és felsóbádeni képződmények. 
A fiatalabb szarmata (tinnyei alemelet) és a felsóbádeni között néhány méteres szá
razföldi üledék lehet idősebb (kozárdi alemelet), vagy felsóbádeni korú is. A medence 
bádeni korú ciklus kifejlődései kitűnő például szolgálnak arra, hogy egy ilyen kis 
területen belül is milyen nagy a változatosság. 

Balaton partvidék 

A m á r hivatkozott 1986. évi cikkemben behatóan elemezetem a különböző 
kutatófúrásokat. A Balatonakaii Bak-40. sz. és Tihany Th.-62. sz. fúrásokban a 
felsóbádeni tenger erősen transzgresszív, de hiányzik az idősebb bádeni tenger 
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1. ábra A bemutatott bádeni szelvények a Dunántúlon 

Fig. 1. The studied Badenian sections in western Hungary (Transdanubia) 

képződménysora. A tihanyi fúrásban a felsóbádeni tengeri összlet szárazföldi 
bádeni sorozatra települ. A Fonyód-1. sz. fúrás adatai szerint a szarmata disz-
kordánsan következik a középső bádeni (esetleg alsó) tengeri képződményekre, 
a felsóbádeni hiányzik, feltehetően lepusztult. 

Devecser-nyirádi terület 

Többízben is foglalkoztam (1967, 1985a, 1992) a terület miocén képződmé
nyeivel, különösen nagy súlyt helyezve a brakkvízi és nem-tengeri puhatestű 
fauna együttesekre. A terület Ny-i szegélyén lévő Nagygörbő Ng-1. fúrásban 
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az alsóbádeni tenger transzgressziója édesvízi molluszkás képződményekkel 
kezdődött, mely felfelé átment vastag tengeri pelites-homokos üledéksorba. 
B Á L D I N É В Е К Е M . (szóbeli közlés) nannoplankton vizsgálatai szerint a tengeri 
összletet középső bádeni rétegek zárják. A tulajdonképpeni devecser-nyirádi 
terület központi, pusztamiskei részén (1992) a vastag alsóbádeni tengeri össz-
letre települő 1 5 - 2 0 m, köztes rétegtani helyzetéből feltételezve középső bádeni 
korú litorális (?) eredetű gyöngykavics sorozatot tártak fel a kutatófúrások. 

Erre új transzgressziós ciklussal következik a felsóbádeni lagunáris eredetű 
üledéksor, aljában széntelepes összlettel, míg a tetején néhány méter Brotia 
escheri turrita tartalmú mészkővel. Utóbbi a Pusztamiske község Ny-i előterében 
húzódó ÉNy-DK-i csapású, feltehetően többlépcsős szinszediment lehatároló 
törésvonal első lépcsőire transzgresszív (még nyugatabbra csak a szarmata) . A 
felsóbádeni tenger a korszak vége felé kismértékben expanzívan viselkedett. 
Láthatjuk tehát, hogy a területen a három bádeni alemelet kifejlődése, ciklicitása 
igen változatos. 

Herendi-medence 

1966-ban monografikusán feldolgoztam a medence miocén képződményeit. 
A gazdag faunájú alsóbádeni üledéksor széntelepes összlettel kezdődik. A to
vábbiakban a bádeni rétegsor a devecser-nyirádihoz hasonló kifejlődésű és cik
lus-felépítésű. A 10 m-es középső bádeni (?) gyöngykavics összletre hasonló 
tavi- lagunáris bentonitos-agyagos, "brotiás" képződménysor települ a Ny-i ba
konyi felsóbádeni lagúna hegységbe nyúló részeként ( K Ó K A Y J . 1992). 

Várpalotai-medence 

A z üledékgyűjtő bádeni képződményeinek kifejlődéseivel, ciklicitási viszo
nyainak elemzésével részletesen és korszerűen foglalkoztam ( K Ó K A Y J . 1987, 
1991 és K Ó K A Y J . - H Á M O R T . - L A N T O S M . - M Ü L L E R P. 1991) A Kárpáti tenger 

regressziója után a bádeni korszak elején a bántapusztai területrészen lepusz-
títási folyamat történt folyóvölgyek bemaródásával ( K Ó K A Y J . 1985b, 1991) . A 
medence m á s részein ugyanekkor szárazföldi képződmények halmozódtak fel 
néhány méteres vastagsággal. A tenger benyomulása maximálisan 100 m vastag 
üledéksort eredményezett (az ismert Szabó-bánya összlete), amely az alsóbá
deni magasabb részét képviseli a biosztratigráfiai vizsgálatok alapján. 

A középső bádeni korszakot maximálisan 45 m szárazföldi agyag és kavics 
képviseli, elsősorban az üledékgyűjtő mélyebb szerkezeti vonulataiban felhal
mozódva. A felsóbádeniben az üledékgyűjtő erőteljesen beszakadt, mely a leg
újabb vizsgálataim alapján valószínű, hogy "gát alatti átszivárgás" formájában 
sem volt kapcsolatban a tengerrel, mert a 20-nál több taxonból álló puhatestű 
fauna édesvízi eredetre utal. A felsóbádeni alginites összlet - bázisán lévő szén
teleppel együtt az üledékgyűjtő mély vonalaiban elérheti a 100-150 m vastag
ságot is. 
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Fentiekből tehát kitűnik, hogy az alsóbádeni egy szárazföldi és egy tengeri 
ciklusból áll, melyen a szárazföldi középső bádeni sorozat települ. Ezt pedig 
befedi a felsóbádeni rétegsor, szénteleppel kezdve és a medence közepén szén
teleppel zárva teljes zárt ciklusként. Ugyanekkor a peremeken és a szerkezeti 
vonalak mentén erőteljes tektonizmus jelentkezett. 

Mány-zsámbéki medence 

Az üledékgyűjtő felsóbádeni korú képződményeivel már foglalkoztam, kiemel
ten a Keleti-Paratethys kapcsolatra utaló faunaelemek jelenlétével (KÓKAY J . 1985 
a) . A 2 0 - 3 0 m átlagos (peremek felé vékonyodó) vastagságú felsóbádeni üledéksor 
az oligocén sorozatra következő szárazföldi agyagos-homokos képződményekre 
transzgredált. Ennek a szárazföldi összletnek a vastagsága a Perbál-6. sz. fúrás 
adatai alapján elérheti a 260 m-t is, melynek aljában mállott andezittufit volt. Ez 
légvonalban nincs messze a Visegrádi- és Börzsöny hegységek alsóbádeni aljában 
kiömlött andezit tömegeitől. (BÁLDI T. - KÓKAY J . 1970) így a vastag szárazföldi 
üledéksor az alsó- és középsó-bádeni korszakot képviseli. 

A hivatkozott művem megjelenése után mélyült le a Mány-328. sz. szénkutató 
fúrás a déli lehatároló törésvonal közelében. Ebben a fúrásban mindössze 5 m 
vastag volt a tengeri felsóbádeni összlet, l - l cm-es átmenettel folyamatosan 
kapcsolódva a szarmatához. Ez azonban nem a teljes felsőbádenit képviseli 
kondenzált alakban, hanem a felső "veszeljankai" típusú záró szakasza transz
gredált egy tektonikai lépcsőre (2. ábra) amint arra már a pusztamiskei terület 
leírásánál is utaltam. Az említett mányi fúrásban így a települési és ciklus kép, 
valamint az erősen rokon fauna elemek alapján hasonló a helyzet a Keleti-Pa
ratethys konka emeletének ukrajnai típus-szelvényéhez Veszeljanka helység kö
zelében: a vékony kövületdús rétegek ott is oligocénre települnek, fedőjükben 
szarmata üledéksorral. 

A Budai-hegység Ny-i és K-i előtere 

A budapesti középső bádeni képzőményekről írt munkámban (KÓKAY J. 1990) 
m á r összefoglaltam a hegység két oldalán található bádeni képződményeket 
vízkutató és a METRO fúrások adatai alapján. Kimutattam, hogy az alsóbádenit 
szárazföldi tarkaagyag és dácittufitos-bentonitos képződmények képviselik. Er
re transzgredált a középső bádeni tenger, melynek üledéksora a 100 m-t is el
érheti gazdag tengeri faunával. Ez felfelé ismét szárazföldi képződményekbe 
megy át 3 0 - 5 0 m vastagággal. Erre új ciklussal nyomult rá a felsóbádeni tenger, 
K-felé (rákosi vasúti delta) túlterjedve a középső bádeni rétegeken, 1 5 - 4 0 m 
vastagsággal. A felső veszeljankai rétegek helyenként diszkordanciával települ
nek a felsóbádeni idősebb sorozatra, mint pl. a Keresztúri út menti feltárásban 
( K Ó K A Y J . 1985 a.) . Ugyanitt a szarmata is diszkordásan következik a felsóbá-
denire, míg pl. a rákosi vasúti deltában kondordánsan. 

A budapesti középső bádeni képződmények elemzésének keretében közöltem 
a hegység Ny-i előterében mélyített Sóskút-1. sz. fúrásra vonatkozó vizsgálati 
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adataimat is. Ezek szerint alsóbádeni tarka aleurit és agyag összletre 140 m 
tengeri középső bádeni és mintegy 20 m vastag tengeri felsőbádeni sorozat 
következik egy tengeri ciklusban. 

A Tököl-1. sz. fúrásban 742,2 m-ben idősebb pannóniai képződmények érint
keztek tengeri bádeni üledéksorral 742 ,2-503 ,4 m-ig. A MAFI adattárának 
anyagvizsgálati dokumentációjában a Foraminifera vizsgálatok ebből a mély
ségközből alsóbádenit jeleznek. Tekintve, hogy a korábbi hazai gyakorlat két-
osztatúként kezelte a bádeni emeletet és a "középsőt" hol az alsóhoz, máskor 
pedig a felsőhöz kapcsolták, így K O R E C Z N É L A K Y I. Foraminifera vizsgálatainak 
jegyzékét korszerűsítve: az összlet középső bádeni korú. Alatta 855,5 m-ig Bithy-
nia operculumos agyagmárgát és szenes agyag rétegeket tartalmazó összletet 
harántolt a fúró, majd 888,5 m-ig tarka, agyagos aleurit rétegsort a tengeri kár
páti fedőjében. így tehát a 803 ,4-888 ,5 m közötti édesvízi és szárazföldi üle
déksort rétegtanilag köztes helyzeténél fogva az alsóbádenibe észszerű beso
rolnunk. Fentiek alapján tehát Budapesten és közvetlen körzetében az alsóbá-
deniben szárazföldi és édesvízi képződmények keletkeztek, mert ebben a kor
szakban tektonikailag megemelt terület volt, amint arra hivatkozott cikkemben 
részletesebben is utaltam. így a bádeni tenger transzgressziója csak később, a 
középső bádeniben érintette ezt a területet. A középső bádeni a Budai-hegység 
keleti előterében (a pesti síkságon) különálló ciklust képez a felsóbádenitól szá
razföldi üledékekkel elválasztva, míg a nyugati előtérben és feltehetően a Tö-
köl-1. sz. fúrásban is összefüggő ciklust. 

Tengelic-2. sz. fúrás 

Paks és Szekszárd között 1978-ban lemélyített alapfúrás, melyről komplex 
földtani anyagvizsgálat és értékelés készült ( H A L M A I J . et al. 1982) . A széleskörű 
rétegtani vizsgálatok alapján kitűnt, hogy a teljes tengeri bádeni rétegsor kifej
lődött egy ciklusban, 130 m vastagságban. Sajnálatos, hogy az előzőkben em
lített kétosztatú szemlélet alapján a középső és felsőbádeni alemeletbe tartozó 
képződményeket "felsó"-ként egybevonták, azonban K O R E C Z N É L A K Y I. Fora
minifera és N A G Y M A R O S Y A. nannoplankton vizsgálatai alapján az elhatárolás 
megbecsülhető. A felsőbádeni összlet teteje hiányzik (lepusztult) és a szarmata 
diszkordánsan települ a bádenire. 

Mecsek hegység 

A hegység ÉNy-i szélén mélyült Tekeres-1. sz. alapfúrás egy üledékciklusban 
harántolta a három bádeni alemeletet képviselő rétegösszletet. N A G Y M A R O S Y 
A. (1980, 1985) nannoplankton vizsgálatai korszerű rétegtani taglalásban mu
tatják be a bádeni rétegsort. 

A hidasi barnakőszén medence területén mindhárom bádeni alemelet üle
déksora kifejlődött, de az alsóbádeni corallinaceás mészkő erősen egyenlőtlen 
felszínére a középső bádeni sok telepes barnakőszén összlet diszkordanciával 
következik (saját megfigyelésem a hidasi szénbányában). Amint a Foraminifera 
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( K O R E C Z N É L A K Y 1 .1968) és a narmoplankton ( N A G Y M A R O S I A. in H A L M A I J . et 

al. 1982. p. 144) vizsgálatokból kitűnik a széntelepes összletet fedő tengeri üle
déksor (turritellás-corbulás agyagmárga, Szilágyi Formáció) alsó fele még a kö
zépső bádeni korszakban képződött, folyamatosan kapcsolódva hozzá a felső-
bádeni sorozat. A szarmata konkordásan települ a bádenire (2. ábra). 

A hegység DK-i szegélyén 1989-ben mélyítette le a MÉV a Véménd-2. sz. 
magfúrást , mely figyelemre méltó eredményt szolgáltatott. (Ezúton megköszö
n ö m Dr. M A J O R O S György fógeológus úrnak, hogy a mintaanyagot vizsgálatra 
rendelkezésemre bocsátotta.) Az alsóbádeni tenger a praebádeni (kárpáti?) szá
razföldi képződményekre transzgredált 731,3 m-ben. Az alsóbádeni tengeri pe-
lites üledéksor 636,3 m-ig tartott. Erre 570 m-ig tarka, agyagos és gránittörme
lékes szárazföldi eredetű összlet következett. Ezt a sorozatot a középső bádeni 
korszakban keletkezett üledéknek kell tekintenünk, mert a felsőbádeni tenger 
transzgredált rá. A felsőbádeni rétegsor felső határa 534,0 m-ben húzható meg, 
a szarmata tenger folyamatos üledékképződésével (2. ábra). 

Következtetések 

A z elmondottak alapján láthatjuk, hogy a három bádeni alemelet kapcsolata 
egymáshoz ciklus-vizsgálati szempontból igen változatos, olykor még egy me
dencén belül is. Szinte minden variáció lehetséges. így például, amíg az egyik 
üledékgyűjtőben (vagy annak részében) az egyik korszakban a tenger transz-
gresszív, a másik helyen az ellenkezője. 

A ciklus-kapcsolatoktól eltekintve gyakran kimutatható az is, hogy ezek a 
transzgressziók és regressziók medence-beszakadásokhoz, szerkezeti vonalak
hoz kötődnek. Erre számos példát mutattam már be, különösen a legrészlete
sebben feldolgozott várpalotai üledékgyűjtő esetében. Plauzibilis például az 
összefüggés, hogy a legvastagabb bádeni üledékösszletek a nagy törésvonalak 
mentén ( K Ó K A Y J . 1976, 1985b, 1987, 1991) a legvastagabbak és ezek a diszlo-
kációs vonalak többnyire lehatároló jellegűek is. Ezek az erőteljes tektonikai 
mozgások az Alpok és Kárpátok felgyűrődéséhez kapcsolódnak, mellyel bősé
ges szakirodalom foglalkozik (pl. C S O N T O S L . et al. 1991). A témát számos pub
likációmban m a g a m is érintettem, mint például a budapesti középső bádenivel 
( K Ó K A Y J . 1990) foglalkozó cikkemben is. 

A földkéregmozgások és vulkanizmus, valamint a pozitív és negatív partel
tolódások (sekélyebbé, vagy mélyebbé válások) közötti oksági összefüggésekre 
m á r korábban is utaltam, például a herendi medencében ( K Ó K A Y J . 1966. p. 21 , 
101. ) . A várpalotai felsőbádeni szénképződés esetében a lápöves felépítés 
visszaváltása síklápiból erdóslápi fáciesbe 1 cm vastag dácittufit csíkkal válasz
tódik el. A láp újbóli sekélyebbé válását tufaszórás kísérte. Földkéregmozgás 
történt, melyet valahol vulkanizmus és a láp mélységének megváltozása kísért, 
tehát a z oksági kapcsolat nyilvánvaló: apró rezzenés a Kárpátok felgyűródési 
folyamatában az igen mobilis bádeni korszak folyamán, a sok közül. 





2. ábra. Dunántúli bádeni szelvények összehasonlító elemzése és az eusztatikus tengerszint-ingadozás ( H A Q B. U. 1991). A szelvények nem 
vastagsági, hanem időarányosak. J e l m a g y a r á z a t : 1 . tengeri, 2. brakk és édesvízi, 3. szárazföldi összlet 
Fig. 2. Comparison of western Hungarian Badenian sections with the eustatic level changes, after HAQ (1991). The vertical scale is time-proportional. 
Legend.1. marine 2. brackish and freshwater, 3. terrestrial sequence; tengerszint - sea level, T - transgression, rétegtani határ (STEININGER) -
stratigraphie boundaries after STEININGER, szarmata-felsóbddeni - Sarmatian-Upper Badenian, f - upper, к - middle, a - lower, Talolcai-medence - T 
basin, Balaton É-i part - Balaton Upland, Várpalotai-medence - V Basin, édesvízi - freshwater, felső brakk - almost marine, tengeri - marine, brakk -
brackish, szárazföldi - terrestrial, vető - fault, veszel, veszeljankai - Wesselyankian 
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Kimutatható, - mellyel a klasszikus tektonikai irodalom plauzibilitási jelleg
gel foglalkozott - hogy az intenzív földkéregmozgási (orogén) szakaszok re
gressziós következménye után elernyedési periódus következett a tenger 
transzgressziójával, vagy összeköttetés hiányában szárazföldi üledékek felhal
mozódásával . Minél erőteljesebb volt az orogén lökés, az utána történő transz-
gresszív szakasz is intenzívebb volt. Egy ilyen parányi epizódot érzékeltetek a 
bemutatott Má-192. és Má-328. sz. fúrások szelvényein (2. ábra) 

Természetesen a hasonló példák tömegét lehetne még bemutatni, melyeknek 
nyilvánvalóan nincs közük az eusztatikus tengerszint ingadozásokhoz, hanem 
alapvetően a földkéregmozgásokkal állanak összefüggésben. 

A vizsgált bádeni szelvények és az eusztatikus tengerszint ingadozások 
összevetése: 

B . U . H A Q (1991) korszerű összefoglalásban mutatja be a Föld harmadidőszaki 
eusztatikus tengerszint ingadozásait. Ismertetett bádeni szelvényeinket megkí
séreltem összevetni H A Q görbéivel. A rétegtani bosztás bemutatásánál a Kö-
zépsó-Paratethys miocénjére megfelelőbbnek találtam az egyébként ugyancsak 
korszerű S T E I N I N G E R F. et al. (1990) dolgozatot. A szelvényeket, a földtani idő
beosztással és tengerszint ingadozásokkal összefoglalva mutatom be (2. ábra). 

A z elemzéshez a következőket fűzöm: H A Q és S T E I N I N G E R et al. között a 
rétegtani beosztás időhatáraiban kisebb-nagyobb eltérések vannak, melyek egy
magukban is elegendőek ahhoz, hogy rétegtani esemény tartozhat az eusztati
kus vízszint süllyedés, illetve emelkedés időszakába is. 

Ezt a bizonytalanságot növeli az is, hogy a biozóna határokban is eltérések 
léteznek. Rövid összefoglalásban: 

STEININGER - BERNOR - FAHLBUSCH (1990): HAQ (1991): 
tortonien-serravallien határ: 11,4 My 10,2 My 
szarmata-f. bádeni határ 12,8 My 11,3 My 
f. bádeni-k. bádeni határ 13,9 M y 13,8 My 
k. bádeni-a. bádeni határ 15,1 My 15,0 My 

a. bádeni-kárpáti határ 16,5 My 16,2 My 

- A szarmata-felsóbádeni határon S T E I N I N G E R et al.-nál 12,8 millió évnél -
N N 7 nannoplankton zóna legalja - H A Q eusztatikus vízszint süllyedést jelez, 
de nála (11,3 millió év) ennél a zóna határnál vízszint emelkedés van. Valójában 
a szarmata tenger transzgresszív, de - beltenger lévén - nem volt közvetlen 
összeköttetésben a világtengerekkel. Az alpi-kárpáti rendszerben ebben az idő
szakban erőteljes földkéregmozgások történtek ( K Ó K A Y J. 1 9 7 6 , 1 9 8 4 , 1985b) A 
felsóbádeni tenger kapcsolata a Mediterraneummal megszűnt ( K Ó K A Y 1985a). 
A Középső- és Keleti-Paratethysbe ömlő folyók vize megemelte a létrejött szar
mata beltenger szintjét és így az expandált egészen addig, míg a kiterebélye
sedett víztükör-felület megnövekedett párolgásával az egyensúly beállott. En
nek ellenére a szarmata tenger transzgressziója nem általános, mert az orogén 
övezetekben erőteljes kiemelkedések történtek megnövekedett lepusztítási fo-
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lyamatokkal. így a negatív és pozitív parteltolódási események ugyanabban az 
időpontban ugyanabban a medencében egyszerre is bekövetkezhettek. 

- A felsóbádeni-középsó bádeni határ megfelel a N 1 0 - N 1 1 . plankton fora-
minifera zónák határának. Ez STEININGER et al.-nál 13,9 My, míg HAQnál 13,8 
My, tehát igen jó az egyezés. A tengerszint görbe regresszív csúcsot jelez. A 
felsóbádeni tenger nagy általánosságban erőteljesen expanzív, egy sokfelé (pl. 
ÉNy-i Kárpátok előtere) erősen megnyilvánuló rövid, tektonikailag indukált 
vízszintsüllyedéssel együttjáró orogén lökés után. Ugyanekkor a Várpalotai
medence szinorogén mozgások hatására beszakadt, de a tengerrel nem állott 
kapcsolatban, zárt édesvízi tó maradt és így tenger-visszahúzódási időszakot 
jelent, erős túlterjedő jelleggel. 

- A középső és alsóbádeni határ az N 8 - N 9 plankton foraminifera biozóna 
határa, mely STEDVINGER et al. szerint 15,1 My, míg HAQnál 15,0 My, tehát jó 
megegyezéssel. Ez az eseményhatár nem értelmezhető a tengerszint ingado
zással, mert egy transzgresszív szakasz aljába esik. Valójában az alpi-kárpáti 
rendszer területén a tenger "lötyögött". A bemutatott példák alapján is jól lát
ható, hogy szinte előfordulásonként (olykor egy medencén belül is) változóan 
a középső bádeni lehet transzgresszív (pl. Budapest) vagy regresszív (pl. Vé-
ménd-2. sz. fúrás, Várpalotai-medence) korszak is. 

- A z alsóbádeni-kárpáti határ a Praeorbulina vi lágdátumhoz kötődik, a 
langhien-burdigalien határon. Ez STEININGER et al. szerint 16,5 My, míg HAQnál 
16,2 My. A kárpáti legtetején regresszív csúcs van, utána erőteljes a bádeni 
transzgresszió. A regresszív csúcs a Középsó-Paratethys területén a klasszikus 
értelemben vett jelentős "fóstájer" orogén szakasznak felel meg, melyet a Vár
palotai-medencében is kimutattam (KÓKAY J . 1985b, KÓKAY J. et al. 1991). Ugyan
ekkor, például Budapest környékén, az alsóbádeni tenger a kárpáti után teljesen 
visszavonult (KÓKAY J. 1990) . 

Fentiek alapján is tehát nyilvánvaló, hogy a bádeni tenger relatív vízszint
változásai a világtenger eusztatikus szintingadozásaival nem értelmezhetők, 
legalábbis a térség nagyon erőteljes orogén tartalma ezeket elfedte. 
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Stratigraphical analysis of badenian sections from western 
Hungary (Transdanubia), compared 

to the eustatic sea-level changes 

Introduction 

During m y geological work I studied lots of Badenian sections, mainly from 
boreholes with full core recovery. Most of these were situated in and around 
the Transdanubian Central Range, including the area of Budapest. During the 
last several years the structure and geokinetics of this area became the topics 
of an intensive investigation. The effects of the eustatic sea-level changes on 
sections here evoked much interest lately. Thus I think that it is actual to present 
the Badenian data at m y disposal such a context. 

According to a decision of the RCMNS (Regional Commitee of the 
Mediterranean Neogene Stratigraphy, PAPP et al. 1978), I regarded the Badenian 
stage as consisting of three substages, in harmony with my own experience 
( K Ó K A Y 1986). The threefold subdivision of the Badenian sections (perhaps 
including a twofold division of the Lower Badenian), is mainly based on forams 
and other fossils, genetically fit well to cycles reflecting major tectogenetic 
changes and consequent rearrangements in paleogeography, and changes in 
links between the Central- and Eastern-Paratethys. Such changes were dealt 
with in details for the Upper Badenian ( K Ó K A Y 1985a) . Taking into consideration 
of the mentioned facts, the most characteristic Badenian sequences in the area 
under study will be described. 

Tapolca-basin 

In a previous study ( K Ó K A Y 1986) , based on the examination of sections of 
a high number of boreholes, it has been shown that in the southern part of the 
basin the three substages of the Badenian may hardly be delimited from each 
other, as they form a single cycle. In two boreholes (Hg. 7 8 / 1 8 and Szigliget 1) 
the Upper Badenian, near to the end of the cycle, shows signs of a more or 
less gradual decrease in salinity, with some oscillations (KÓKAY 1967, 1985a). 
In the northern part of the basin the Lower Badenian is thicker than in the 
southern one, but the marine Middle- and Upper Badenian is missing. There 
is a some meter thick terrestrial deposit between the Lower Badenian and Upper 
Sarmatian (Tinnyean) layers which may belong to the Lower Sarmatian 
(Kozárdian) or even to the Upper Badenian. In the restricted area of this basin 
the variability of the cyclicity is pronounced. 



KÓKAY ] : Dunántúli bádeni szelvények 109 

Balaton area 

Several exploratory drilling wells have been studied here (KÓKAY 1986). In 
two of these (Balatonakaii 40 and Tihany 62) the marine Lower Badenian is 
missing, and the Upper Badenian is strongly transregressive. In the Tihany well 
the marine Upper Badenian caps a Badenian terrestrial sequence. The borehole 
Fonyód 1 found a Sarmatian sequence uncom/ormly underlain by Badenian 
marine layers, thus here the Upper Badenian is missing, presumably eroded. 

Devecser-Nyirád area 

The Miocene sediments of the area, with special attention to the brackish, 
freshwater and terrestrial molluscs, has been repeatedly studied (KÓKAY 1967, 
1985a, 1992) . At its western margin (drilling Nagygörbő 1) at the base of the 
Lower Badenian marine transregressive deposits there are freshwater layers 
with molluscs. The thick marine sequence is mainly pelitic and sandy, capped 
by Middle Badenian ( B Á L D I - B E K E , pers. comm.) . In the central part of the 
Devecser-Nyirád basin, at Pusztamiske ( K Ó K A Y 1992), the thick marine Lower 
Badenian is covered by a 15 to 20 m thick gravel, probably belonging to the 
Middle Badenian, which is of littoral origin. A new transregressive cycle begins 
with an Upper Badenian lagoonal sequence, with a coal seam at its base, and 
a Brotia escheri turrita baering limestone on its top. This limestone transgrades 
over the first steps of a multistep synsedimentary fault of N W - S E strike. West 
of this line only the Sarmatians occurs. The Late Badenian sea was moderately 
expansive near to the end of the period. Thus clear that the depositional history 
and cyclicity of the three Badenian substages are the most variable within the 
basin. 

Herend basin 

The formations of this basin were monographically described ( K Ó K A Y 1966). 
The Lower Badenian is rich in fossils. It begins with a coal bearing series. The 
rest of the Badenian is similar in its cyclicity to that in the Devecser-Nyirád 
area. The 10 m thick ?Middle Badenian gravel is covered by lacustrine and 
lagoonal bentonitic, clayey formation with "Brotia", as a part of an embayment 
entering the western Bakony mountains ( K Ó K A Y 1992). 

Várpalota basin 

The evolution and cyclicity of the Badenian sequence in this sedimentary 
basin has been studied in details ( K Ó K A Y 1987, 1991, KÓKAY et al. 1991). After 
the regression of the Karpatian sea there was an erosional period in the NW, 
Bántapuszta part of the basin, characterized by cut in of fluvial valleys (KÓKAY 
1985a) . In other parts of the basin several meter thick terrestrial deposits 
accumulated simultaneously. The sea level rise during the late Early Badenian 
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time lead to deposition of a maximum 100 m thick sequence. Its age has been 
determined precisely by biostratigraphical methods (the so-called Szabó sandpit 
deposits). The Middle Badenian section consists of a max. 45 m thick deposit 
of terrestrial clay and gravel, accumulated mainly in the deeper parts of the 
basin. During the Late Badenian the sedimentary basin significantly subsided, 
probably without any connection with the open sea. The mollusc fauna consists 
of more than 20 taxa, all of these are freshwater origin. The thickness of the 
Upper Badenian may be 100 of even 150 m at the deeper parts of the basin, it 
is built mainly of alginites, with a coal seam at base. 

Thus the Lower Badenian section is built of a terrestrial and a marine cycle, 
covered by a terrestrial Middle Badenian sequence. This is capped by the Upper 
Badenian, representing a complete cycle at the center of the basin, beginning 
and ending with coal seams. At the same time the margins were deformed by 
a tectonic activity. 

Mány-Zsámbék basin 

The Upper Badenian layers of the basin were studied ( K Ó K A Y 1985a) with 
emphasis on the Eastern Paratethyan affinities of its molluscs. The average 
thickness of this sequence is about 20 to 30 m; it is thinner at the margins. It 
transgrades over a terrestrial clayey and sandy sequence overlaying the marine 
Oligocène. The thickness of the terrestrial sequence is of 260 m in the Perbál-6 
borehole with an andesitic tuff at its base. Most probably this may be derived 
from the Lower Badenian andesitic volcanoes of the Visegrád- and Börzsöny 
Mountains, not far away from there (BÁLDI and K Ó K A Y 1970). Thus the terrestrial 
sequence belongs to the Lower and Middle Badenian. The exploratory drilling 
Mány-328 was situated near to the fault delimiting the basin southward. Here 
the thickness of the marine Upper Badenian was only 5 m, with a continous 
transition to the overlying Sarmatian. This sequence does not represent the 
entire Late Badenian time. Its Upper, "Wesselyank" member transgreded onto 
a tectonic step (Fig. 2 ) , just as it was told in the preceding chapter. Thus the 
drilling Mány-328 revealed a depositonary and cyclicity pattern very similar 
to those observed in Ukraine at the village Wesselyank, in is the section of the 
"Konka" substage of the Eastern Paratethyan realm: the thin fossil bearing layers 
cover an Oligocène substratum, capped by Sarmatian rocks (cf. the description 
of the drilling Mány-192, below). 

W and E foreland of the Buda Hills 

In the paper dealing with the Middle Badenian of Budapest (KÓKAY 1990) it 
has been shown that the Lower Badenian substage is represented by terrestrial 
variegated clays and Dacitic tuffites. The Middle Badenian sea transgreded over 
these layers; its deposits may attain 100 m, containing a rich marine fauna. 
This is capped again by terrestrial deposits of 30 to 50 m thickness. A new 
cycle is represented by 15 to 40 m Upper Badenian marine deposits. In the 
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eastern part of the basin (Rákos section) this overrides older layers. The upper, 
"Wesselyank" layers in some places overly the Upper Badenian sequence by an 
unconformity, e.g. at the exposure of Keresztúri út ( K Ó K A Y 1985a). In this section 
the Sarmatian overlies the Badenian unconformly while at the nearby Rákos 
section there is a continous, conform sedimentation in the same position. 

According to the study of cores from the drilling Sóskút-1 the Lower Badenian 
terrestrial variegated clay and silt sequence is covered by members of one single 
marine cycle, of which the lower 140 m belongs to the Middle, the upper 2 0 
m to the Upper Badenian. 

At the borehole Tököl-1, beneath Lower Pannonian sediments, there was a 
marine Badenian section from 742.2 to 803.4 m. Based on the forams determined 
by K. L A K Y I. (data base of the Hungarian Geol. Surv.), the age of this sequence 
must be regarded as Middle Badenian. It covers a claymarl and huminitic clay 
bearing series, containing Bithynia opercula, which may be followed down to 
855.5 m, then it is replaced by a variegated clayey silt down to 888.5 m, which 
in turn covers Karpatian layers. Thus the freshwater to terrestrial layers between 
803.4 and 888.5 m belong most probably to the Lower Badenian. Consequently 
in the Budapest area the Lower Badenian is represented exclusively by 
terrestrial and freshwater formations, because the region was tectonically 
uplifted during this age ( K Ó K A Y 1985a). The transgression of the Badenian sea 
reached the area only later, during Middle Badenian times. The marine Middle 
Badenian in the eastern foreland of the Buda hills (on the Pest plain) represents, 
while in the western foreland the Middle and Upper Badenian by terrestrial 
sediments, while in the western foreland the Middle and Upper Badenian 
belong to one single cycle. This applies most probably to the area ot the drilling 
Tököl-1 (S of Budapest) as well. 

Borehole Tengelic-2 

The cores of this key well drilled in 1978 between the towns Paks and 
Szekszárd were studied by complex methods ( H A L M A I et al. 1982). Here the 
whole marine Badenian is represented by one cycle, its thickness is over 130 
m. There is an erosional unconformity between the uppermost Badenian and 
the Sarmatian layers. Originally, according to earlier standpoints, the Badenian 
of this well was subdivided into two units, the middle and upper ones were 
regarded an "Upper Badenian". Based on studies of I. K O R E C Z - L A K Y (forams) 
and A. N A G Y M A R O S Y (coccolitophorids, both pers. comm.) the up to date 
threefold division of the section may be established. 

Mecsek Mountains 

The key well Tekeres-1 been drilled at the N W margin of the Mecsek 
mountains. Here the Badenian constitutes one single cycle. N A G Y M A R O S Y (1981, 
1985) described the stratigraphy of the section in details. In the coal basin of 
Hidas all three substages of the Badenian ara represented. The Lower Badenian 
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corallinacea-bearing limestone is topped unconformly by mulriseam coal 
measures (personal observation of the author) . Based on forams ( K O R E C Z - L A K Y 
1968) and nannoplancton ( N A G Y M A R O S Y in H A L M A I et al. 1982 : 144) studies, 
it can be stated, that the lower part of the marine sequence capping the coal 
measures (Turritella- and Corim/a-bearing claymarls, Szilágy Fm.) still belongs 
to the Middle Badenian substage covered conformably by Upper Badenian and 
Sarmatian layers (Fig. 1) 

The drilling Véménd-2 was performed by MÉV. (I am very much indebted 
to the chief geologist of MÉV, dr. György M A J O R O S for allowing the access to 
the data of this drilling.) Here the Lower Badenian transgreded over terrestrial, 
probably Karpatian, layers at he depth of 731.3 m. The pelitic marine Lower 
Badenian m y be followed upwards to 636.3 m. This is capped by a variegated 
terrestrial clayey series with granite boulders. This may be ranged into Middle 
Badenian, as it is covered (up to 534.0 m ) by marine Upper Badenian sediments. 
The Sarmatian layers overlaid the Badenian correlative conformity (Fig. 1). 

Discussion 

F r o m the point of view of cyclicity, the three substages of the Badenian are 
extremely variable, even within one and the same basin. Almost all possible 
variations are present. The sea level might rise in one of the basins, or in a 
part of it, while sink in another one. These opposite changes in the relative 
water level and shifts of shorelines are very often associated with local faults. 
This is the most obvious in the case of the Várpalota basin ( K Ó K A Y 1976 ,1985b , 
1987, 1991) . Here the Badenian sequence is the thickest in the close vicinity of 
major displacements, which in turn often delimit the sedimentation. These 
strong tectogenetic movements are causally linked to the folding events of the 
Alpine and Carpathian systems ( C S O N T O S et al. 1992, K Ó K A Y 1990). 

The causal link between the tectogenetic events and volcanism, respectively 
the positive and negative displacements of shorelines has been repeatedly 
demonstrated, e.g. in context of the Herend basin ( K Ó K A Y 1966, p. 21 , 100). In 
the case of the coal formation in the Várpalota basin it was observed that the 
zonation of the marsh environment changed significantly as soon as a 1 cm 
thick intercalation of dacitic tuffite was deposited. Thus there was a causal 
connection between the tectogenetic, volcanic events and the depth of the marsh 
at a given spot. 

It may be demonstrated that after strong tectogenetic, orogenic periods there 
were relaxations, generally with relative sea level rises or formations of terrestrial 
sedimentary basins. This law was a commonsense already in classical textbooks 
about tectonics. The strength of the orogenic period influenced the size of the 
transgression. A small episode of this kind is illustrated on the Fig. 2, on the example 
of the sections of the drillings Mány-192 and Mány-328. Similar events were obser
ved many times and it is evident that such transgressions are not linked to eustatic 
sea level shanges, instead to regional tectogenetic movements. 
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Comparison of the examined badenian sections 

with the Eustat ic sea-level changes 

HAQ (1991) gives an up to date synthesis ot the eustatic sea-level changes 
during the Tertiary. For a comparison of these changes with the events observed 
in Miocene sections ot the Central Paratethys the stratigraphie correlation of 
STElNINGER et al. (1990) has been used. The studied sections are presented in 
a stratigraphie frame (Fig. 2) together with the eustatic sea-level changes as 
inferred by HAQ (1991). 

There are some discrepancies between the chronostratigraphic data of 
S T E I N I N G E R et al. (1990) and of H A Q (1991), making the comparison somewhat 
difficult. There are differences in the biozone boundaries as well. Here we 
summarize their data shortly: 

According to: STElNINGER et al. 1990 HAQ 1991 

Boundaries of: 
Tortonian-Serravallian 11.4 MY 10.2 MY 
Sarmatian-Late Badenian 12.8 M Y 11.3 MY 
Upper-Middle Badenian 13.9 MY 13.8 MY 

Middle-Lower Badenian 15.1 MY 15.0 MY 
Lower Badenian-Karpatian 16.5 M Y 16.2 MY 

H A Q (1991) places the lower boundary of N N 7 to 11.3 MY, to a global eustatic 
transgression. STElNINGER et al. (1990) place the Sarmatian/Badenian boundary 
to the lower boundary of N N 7 as well, but they estimate a 12.8 MY age for 
this event, where H A Q has a regression. In fact the level of the Sarmatian "sea" 
(lake) was rising at the beginning, but being disconnected with the oceans, the 
change of its level may only be explained by regional events. There were strong 
tectogenetic movements at this time ( K Ó K A Y 1976, 1984, 1985b). The Central 
Paratethys lost its connection with the Mediterranean Sea. The rivers 
discharging into the Sarmatian lake upraised its level to a new equilibrium. In 
spite of this the water level rise was not universal, because it was overprinted 
by local uplifts in orogenic areas. Thus transgressive and regressive events may 
be simultaneous in different parts of the same basin system. 

The U p p e r / L a t e Badenian boundary corresponds to the N10-N11 planctonic 
foram zone boundary. STElNINGER et al. (1990) place this event to 13.9 MY, H A Q 
(1991) to 13.8 MY. The eustatic curve shows here a maximum level. The Late 
Badenian sea is generally strongly transgressive, after a short regression, which 
m a y be attributed to an orogenic event, which was evident e.g. in the N W 
Carpathians. Simultaneously the Várpalota basin strongly subsided, but, being 
disconnected to the seas, housed a freshwater lake, thus this period should be 
regarded as a regressive one. 

The Lower /Midd le Badenian boundary coincides with the N 8 - N 9 planctonic 
foram zone boundary, estimated as formed 15.1 MY (STElNINGER et al. 1990) or 
15.0 M Y ( H A Q 1991) ago. The events observed at this boundary may not be 
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interpreted as results of eustatic sea level changes, as, according to H A Q (1991) 
this time is characterised by an eustatic sea-level rise. In the Alps and 
Carpathians, however, the sea level changed irregularly, in some sections it 
was rising (e.g. at the area of the recent Budapest), in others it was subsiding 
(e.g. at the drilling Véménd-2 or in the Várpalota basin). 

The Karpatian-Badenian boundary coincides with the first appearance of the 
planctonic foram Praeorbulina, and with the Mediterranean stage boundary 
Burdigalian-Langhian. According to STEININGER et al. (1990) this happened 16.5 
M Y ago, while H A Q ' S (1991) estimate is 16.2 MY. Near the upper boundary of 
the Karpatian there is a regressive peak, succeeded by a strong transgression 
it the Lower Badenian. The regressive event coincides with the "Main Styrian" 
orogenic phase imprinted in the Várpalota basin as well ( K Ó K A Y 1985b, K Ó K A Y 
et al. 1991). Simultaneously, the early Badenian sea completely left dry Budapest 
area (KÓKAY 1990). 

From these examples it is clear that the local transgressions and regressions 
of the Badenian sea may not be explained by eustatic changes of the world 
oceans, the orogenic events of the area completely overprinted these changes. 
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