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Abstract 
The study in question is shocking in its firmness and confidency. An object is discussed in it 

existence of which is not confirmed and is rather disproved than supported by the material 
demonstrated. This statement is only related to the "paleovolcano", not to the Paleogene volcanism. 

Manuscript received: 4th November, 1996 

Összefoglalás 
A tanulmány megdöbbentő határozottsággal és magabiztossággal tárgyal egy olyan objektumot, 

amelynek létezését nem bizonyítja, és amelyre vonatkozóan inkább cáfoló, mint megerősítő jellegű 
tényanyagot közöl. Ez a megállapítás nem a paleogén vulkanizmus tenyéré, hanem a kijelölt 
„paleovulkánra" vonatkozik. 

A „paleovulkán" bizonyítása a 2. fejezet feladata lenne. A választott morfo
lógiai kritérium - „zárt vagy ... nyitott gyűrűs szerkezeti elemek keresése"-
önmagában véve nem vitatható. A kritérium domináns súlyából (a fejezet 50%-
a) nyilvánvaló, hogy itt ez a fő bizonyíték. Alkalmazása inkorrekt: a morfológiai 
elemzést annak az aljzatdomborzati térképnek (3. ábra) az alapján végzik, 
amelyben csak a Bouguer-térkép (4. ábra) figyelembevételével lehetett gerincívet 
szerkeszteni, de az anomáliaképet mégis úgy kezelik, mint ha annak csak meg
erősítő szerepe lenne. A Bouguer-térképen jól felismerhető a feltételezett gerin-
cív É-ÉK-i cikkelye, de a Ny-DNy-i cikkely már a tényanyag nyilvánvaló „meg
erőszakolásával" született: itt ugyanis nem DNy, hanem enyhén ÉK felé dom
borodó, vagyis a gerincív szempontjából homorú szakasz látható. Az, hogy egy 
körharmadnyi gerincív önmagában véve vulkánszerkezeti értelemben meny-
1 Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
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nyire meggyőző, könnyen lemérhető ugyanazon a 4. ábrán: a tagoltabb képet 
mutató Budai-hegységnek akár DNy-i, akár ÉK-i oldalán egy-egy szembenéző 
és kb. ugyanolyan méretű és teljességű „gerincív" jelölhető ki, mint a DK-i 
előtérben, de olyan feltártsági körülmények és olyan ismeretesség mellett, hogy 
vulkánszerkezetről beszélni nevetséges lenne. 

Tételezzük fel azonban, hogy a gerincív valóban vulkánszerkezeti marad
vány: beszakadásos kalderaperem (4. és 5. fejezet). Milyen típusú rétegsorokat 
várhatunk az illető területen? Kiindulási alapunk, hogy ez a körzet a felsőeo
cénben besüllyedt medence volt, ahol bármilyen eocén paleovulkán jobban 
megőrződött volna, mint pl. az ekkor viszonylag kiemeltebb Velencei-hegység
ben. A szerzők által is hivatkozott kelet-velencei paleovulkán területén többszáz 
méter vastagságban harántoltak rétegvulkáni összletet, intruzív képződménye
ket és metaszomatitokat, így a helyzetéből következően jobb megtartásúnak 
vélhető „Wein-paleovulkán" fúrási rétegsoraiban minimum ugyanezt kellene 
látnunk. Ezzel szemben mit tapasztalunk? A 8. ábrán a „szommaként értelmezett 
roncsolt gerincívre" és azon belül a „centrumterületre" eső fúrások közül 

- a V-I szelvényében triász aljzatot Budai Márga fed, s a felette lévő Tardi 
Agyagban a jelkulcs szerint „finomszemcséjű vulkanoklasztikum" azaz 
lábazaton túli képződmény települ; 

- az Mf-1 és az Np-1 rétegsorát nem közlik, a 10. ábrán azokban „vulkano
klasztikus szakaszt" nem jelölnek; 

- a Pe-1 és T-l fúrásban Tardi Agyag („3") alatt „alapkonglomerátum" mi
nősítésű (vagyis üledékes eredetű) „durvaszemcséjű vulkanoklasztikumot" 
jelölnek (mindkét fúrás ebben állt le); a kettő közül a Pe-1 esik a 10. ábra 
szelvényére, benne a „vulkanoklasztikus szakasz" jelentéktelen vastagsá
gú, s nemigen értelmezhető felépítményként; 

Az 5. fejezet 5. bekezdés szerint „a rekonstruált paleovulkáni kúp a korai 
fázisban, 38-35 millió év között képződött", ami a 2. fejezet 2) pont szerint a 
„báziskonglomerátum" és a „Szépvölgyi Mészkő" szintje. A „Wein-paleovul
kán" területén ezek zömmel nincsenek meg (kivétel egy szűk ÉNy-i cikkely), 
s a triász feletti rétegsor Budai Márgával kezdődik (20. ábra). A gerincívre eső 
négy fúrás közül három (a V-I, T-l és az Mf-1) egyenesen kizárja a korai 
szakaszba eső felépítmény létezését, amely a negyedik fúrás alapján is kevéssé 
valószínű. Az íven belüli Np-1 fúrás rétegsora a 20. ábrából ítélve az Mf-1 
fúráséhoz hasonló, s mély helyzetben, ahol a posztvulkáni erózió nyilvánvalóan 
gyengébb, paleovulkán létezését kizáró adata még erősebb. A gerincív külső 
lejtőjén mélyült L-VII fúrás az egyetlen, amelyben a triász aljzat és a Szépvölgyi 
Mészkő között 100 m vulkanoklasztit van, de ez is finomszemcséjű, vagyis nem 
bizonyít felépítményt (a B-100 fúrásban, 4 km-rel a lábazaton túl egyáltalán 
nincs vulkánit). A kelet-velencei - hangsúlyozzuk: várhatóan lepusztultabb -
paleovulkán területén megismert rétegvulkáni összletnek, intruzívumnak és 
metaszomatitnak semmi nyoma, ellenkezőleg: a „centrumterületen" (Np-1 fú
rás) a feltételezett vulkáni működéssel egykorú Budai Márgában és Tardi 
Agyagban még finom törmelékes vulkanoklasztit sincs (20. ábra). A szerzők a 
3. fejezet 8. bekezdésében említik, hogy a Pe-1 szelvényében „bontott vulkáni 
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kőzet", a Bf-1 rétegsorában pedig „többszáz méteres ... intruzív (szubvulkáni) 
test" van. Ezek közül az első a gerincív belső lejtőjére esik, azonban a bontás 
jellegének és korának bizonytalansága miatt nem elég egy centrum kijelölésé
hez, különösen a vázolt egyéb adatokkal szemben nem. A második a megrajzolt 
lábazaton 3 km-rel túl van, s így viszonya a „Wein-paleovulkánhoz" minden
képpen kérdéses. 

A rétegvulkáni és intruzív képződmények hiányát pótlandó, a szerzők „a 
lábazati és lábazaton túli területek vulkanoklasztikus képződményeinek elosz
lását vizsgálták" (3. fejezet, 6. bekezdés). Szerintük „szembeötlő, hogy a felső
eocén képződmények bázisán szinte kivétel nélkül néhány 10 m vastag tömeges, 
durvatörmelékes vulkanoklasztitok, azaz tufakonglomerátumok és tufabrecs-
csák mutatkoznak". 8. ábrájukon azonban ez legfeljebb a felszíni kibúvásokra, 
a fúrások közül pedig csak a Bf-1-re, Pe-1-21 és Bu-6-ra igaz; a paleogén bázisán 
lévő vulkánitok a Bu-2, Bu-3, Bö-2, D-l és H-3 fúrás jelölése szerint finom 
törmelékesek, s a paleogén a P-5, Vm-1, M-l, B-100 és a Róka-hegytől É-ra és 
ÉK-re lévő hét fúrásban üledékrétegekkel kezdődik. Ami tehát „szembeötlő", 
az az, hogy az értelmezéshez alapul vett jelenség nem létezik. 

További állítás (3. fejezet, 6. bekezdés), hogy „a vulkáni kúp lábazatától tá
volodva a tömeges, durvatörmelékes vulkanoklasztitokat finomtörmelékesek 
váltják fel, amelyeket egyre több és egyre vastagabb üledékes betelepülés szakít 
meg". A 8. ábrán egyetlen konkrét vonal vagy sáv sem jelölhető ki, amelyen 
belül ez valóban megfigyelhető lenne. A kijelölt lábazattól 3-6 km-rel Ny-ra, a 
Kálvária-hegytől a Látó-hegyig a felszíni kibúvásokban durva törmeléket jelöl
nek (nem világos: közvetlenül az aljzaton-e vagy magasabb szintben), az ettől 
mind a lábazat felé (Vm-1, M-l, H-3), mind az ellenkező, Ny-i irányba (Bu-2, 
Bu-3) eső fúrások finomtörmelékes vulkánitokat tártak fel (kivétel a Bu-6). A 
leírt tendenciát tehát a közölt tényanyag inkább cáfolja, mint bizonyítja. 

A „vulkanoklasztitok észlelt maximális átmérője" a szerzők szerint (3. fejezet, 
7. bekezdés) a „lábazati területen" a legnagyobb (16-17 cm), míg „a 6-8 cm-es 
maximális átmérőjű kiasztok még a kúp lábazaton túli területein, nagyobb tá
volságra is mutatkoznak". A 8. ábrán 16-17 cm átmérő két ponton, a János-he
gyen és a budaörsi Kálvária-hegyen van feltüntetve, ettől a lábazat felé esik a 
kisebb átmérőjűek közül a fácánosi és a zugligeti feltárásból, a centramterületre 
(!) pedig a Pe-1 fúrásból előkerült lelet. Itt is az a helyzet tehát, hogy a felismerni 
vélt tendencia a tényanyagból nem következik. 

A szerzők szerint (3. fejezet, 8. bekezdés) a Budai-hegységben „a metaszo
matikus kőzetelváltozások ... intenzitása, valamint az ezt kísérő hidrotermális 
telérásványosodás ... gyakorisága D felé növekszik", ezt a tendenciát azonban 
semmiféle tényanyaggal nem illusztrálják. Mivel az előző három felismerni vélt 
tendencia saját tényanyagukkal sem bizonyult alátámaszthatónak, az adott kér
désben a negyediket sem tekinthetjük meggyőző érvnek. 

A „Wein paleovulkán" létezése tehát nemcsak kétségbe vonható, hanem a 
szerzők által közölt tényekkel egyenesen cáfolható, ezért felépítésével és szer
kezetével (4. fejezet), valamint fejlődési modelljével (5. fejezet) kapcsolatban 
csak elvi megjegyzést teszünk. 
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1) A 20. ábrán a „Wein paleovulkán" feltételezett eredeti magassága 2200 m. 
Helyén ma triász felszínre Budai Márga és Tardi Agyag települ (Np-1 fúrás), 
ami azt jelentené, hogy a szerzők szerinti korai szakaszban (38-35 millió év, 5. 
fejezet, 5. bekezdés) 2 km-t meghaladó vastagságban létrejött rétegvulkáni össz-
let egy-két millió év alatt nyomtalanul lepusztult, méghozzá egy olyan terüle
ten, amely a felsőeocénben zömmel süllyedt. Ismeretes, hogy a belsőkárpáti 
miocén vulkánokból 10-15 millió év elteltével, többnyire emelkedőben lévő 
területeken is többszáz méteres vulkáni összletek maradtak meg, így a 20. ábrán 
tükrözött felfogás tarthatatlan. Ugyanez a helyzet a paleovulkánnak a késői 
szakaszban (33-32 millió év) lejátszódott „aktivizálódásával" (5. fejezet, 3. be
kezdés) is, amely egy kisebb méretű, újabb kúpot eredményezett (5. fejezet, 5. 
bekezdés), de helyén a szelvényben csak üledékes kőzetek vannak. A szerzők 
javára írandó, hogy ennek rekonstrukcióját meg sem kísérelték. 

2) A „vulkanoklasztitok maximális átmérője" (3. fejezet, 7. bekezdés) leg
alábbis az „alapkonglomerátum" minősítésű kőzetekben nem csak vulkáni, ha
nem üledékes szállítást is tükrözhet, s eloszlása nem feltétlenül áll közvetlen 
kapcsolatban a vulkánok térbeli helyzetével. A 25 km körüli távolságban lévő 
kelet-velencei paleovulkán még elképzelhető forrásuk lehet... 

Hiányérzet maradhat a Bouguer-térképen (4. ábra) az értelmezés alapjául vett 
ívelt maximumsort illetően, de ez még nem elég indok egy a fúrási rétegsorok
ban nem észlelhető paleovulkán kijelöléséhez. 
A kézirat beérkezett: 1996. XI. 4. 


