
Könyvismertetés

A z analízis és a döntéselőkészítés matematikai 
módszerei a földtanban és a bányászatban 
(Dán Zorilescu: Metode matematice de analizá 
sí de decizie in geologie §i m inerit. — Editura 
technica, Bucure$ti 1972, 355 oldal.)

A m atem atikus szerző több éves kutatóvál
lalati gyakorlat után le tt a bukaresti Bányászati 
Kutató Intézet, majd a Földtani és Geofizikai 
Intézet tudományos m unkatársa. így érthető, 
hogy elsősorban a földtani kutatás és a bányá
szat gyakorlati problémái felől közelíti meg ezt 
a rendkívül időszerű és (nemcsak hazánkban) 
sokat vitato tt tém akört. Az egyes módszereket 
konkrét példákban is bem utatja. A könyv tar
talomjegyzékét rövidítve közöljük, oly módon, 
hogy a kimondottan bányászati és ezen belül is 
főleg bányászat-gazdaságossági fejezeteknek 
csak a címeit adjuk meg. Geológusszemmel néz
ve szívesebben láttunk  volna még több, kifeje
zetten földtani alkalmazási példát, de a könyv 
így is újszerű és főleg gyakorlatias megközelí
tése a témának.

1. fejezet. A z adatok elemzésének és feldolgo
zásának statisztikai és valószínűség számítási 
módszerei a földtanban és a bányászatban.
A  probléma megfogalmazása. — A m intavétel 
és az adatok statisztikai csoportosítása. — A 
földtani adatfeldolgozás kezdete. — Az eloszlási 
szabályszerűségek. — A földtanban és a bányá
szatban gyakori eloszlás-típusok (binomiális, 
Poisson-féle, normál, lognormál, hiperbolikus, 
jobbra-aszim m etrikus eloszlás).

2. fejezet. Hipotézis-ellenőrzési próbák.
Az észlelt eloszlások egybevetése az elm életiek
kel. — A földtani param éterek tényleges érté
kére vonatkozó feltevések ellenőrzése. — Já ru 
lékos hibák. — A laboratórium i anyagvizsgálati 
eredm ények ellenőrzése. — Az inform áció-ent
rópia alkalmazásai. — Az átlagos haszonanyag
tartalom  kiszámítása megadott szélsőérték-hatá- 
rok között. — Nyersanyagtelepek készletbecs
lése és készletszámítása.

3. fejezet. A  korrleláció- és regresszió-analízis 
alkalmazása.
A korreláció- és regresszió-elmélet alapfogalmai. 
— Aleatórikus lognormál változók korrelációja 
és regressziója. — Az egymáshoz kapcsolódó 
nyersanyagok képlete. — A kőszéntelepek vas
tagsága, kén- és ham utartalm a, valam int radio
aktivitása közötti összefüggés. — A mágneses 
térerősség függőleges komponense, az ércesedés 
mélysége és a m agnetit-tartalom  közötti m ulti
korreláció. — A fúrás előrehaladási sebességét 
befolyásoló tényezők elemzése. — Egy bánya- 
vállalat kiadásainak hatása a term elt érc önkölt
ségére. — Egyes munkafázisok időigényének 
megállapítása mérési sorozatok alapján. — Op
timális term elési modell kialakítása.

4. fejezet. A  bányavállalatok termelési kapa
citásának elemzése. Optimális döntések a term e
lés — és beruházás-tervezésben.
5. fejezet. A  bányászati folyam atok szimulálása. 
A  Monté Carlo-módszer alkalmazása.

6. fejezet. A  bányászkodás megszervezése, ve 
zetése és ellenőrzése gráfelméleti módszerekkel.

7. fejezet. Modellezés és döntéselőkészítés a bá
nyaiparban lineáris programozással.
8. fejezet. A  bányagépek és eszközök használa
tának, átcsoportosításának és karbantartásának 
optimalizálása.

9. fejezet. A  játékelm élet alkalmazása a bányá
szati tevékenység szervezésére és irányítására. 
A  bányaipar fejlődésének előrejelzése.

Külön ki kell emelni, hogy a szerző fejeze
tenként ad irodalomjegyzéket. Ez még azok szá
m ára is nagyban megkönnyíti a m unka haszná
latát, akik a rom án nyelvű szöveget nem tudják 
olvasni. Egyébként a tém a jellege, a m atem ati
kai képletek sokasága és a sok táblázat, dia
gram stb. igen nagy segítséget jelent az olvasó
nak.

Igen kívánatos lenne hasonló jellegű ma
gyar nyelvű m unka megjelentetése, a hazai 
nagyközönség minél szélesebb körű használa
tára.

D. E.
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A Budai-hegység szerkezetalakulása
Irta: Wein György

A rövid beszámoló, am elyet 1969— 1973. 
évek ala tt folytatott szerkezetföldtani ream bu- 
láció alapján írok meg, nemcsak a Budai-hegy
ség szerkezetalakulását szemlélteti, hanem  a te
rület kulcshelyzeténél fogva a M agyar-Közép
hegység kialakulásának m enetét is körvona
lazza.

A hegység kialakulásának kezdete az Alpi 
geoszinklinális időszak elejére esik, de a ren
delkezésünkre álló gyér adat alapján a prealpi 
aljzatra vonatkozólag is ki kell térnünk. Erre 
vonatkozólag egyrészt a Balaton-felvidék—Ve
lencei-hegység, valam int a Vepor felszíni kép
ződményeinek ism eretére, m ásrészt a Dunazug- 
hegység helvét—törtön vulkanitjaiban talált 
zárványok alapján következtethetünk (Lengyel
E. 1951). Az a néhány m élyfúrás, amely a Bu
dai-hegységben vagy annak szomszédságában 
m élyítettek le, nem hatolt á t a mezozoós rétege
ken. Ezek szerint a hegység mezozoós aljzatát 
prekam brium i és ópaleozoós epi-m ezom etamorf 
kőzetek alkotják, amelyekbe erős kontakt hatást 
kiváltó savanyú intruzív kőzetek nyom ultak be. 
Ez utóbbiak m inden bizonnyal, ahogyan azt a 
Velencei-hegységben és a Veporban is lá tjuk  a 
variszkuszi szín- és poszttektonikus m agm atiz- 
mussal hozhatók kapcsolatba.

Habár a feltárásokban csak a ladini emelet 
kőzeteit tanulm ányozhatjuk, a m ár em lített 
extrapoláció segítségével (Tabajd — 5. sz. m ély
fúrás) fel kell tételeznünk, hogy az üledékkép
ződés m ár a perm ben megindult, méghozzá 
tengeri képződmények form ájában és ugyan
úgy az alsó-triász és mélyebb középső-triász je
lenlétére is szám ítanunk kell. Ezen feltételezé
sek szerint a Budai-hegység területén, amely a 
M agyar-Középhegység déli szegélyén húzódik, 
az alpi üledékképződési ciklus m ár a perm ben 
m egindulhatott, mégpedig az Igái—Bükki eu- 
geoszinklinálishoz hasonló kifej lődésű tengeri 
perm rétegsorral. Ismerve a Balaton-felvidék és 
a Velencei-hegység felső-perm  kontinentális 
kifej lődésű rétegeit, talán  leghelytállóbb lenne 
a Budai-hegység középhegységi kifejlődésű m e
zozoós rétegei a la tt a szárazföldi felső és ten
geri teljes perm  kifejlődések közti határzónát 
feltételezni. M indenesetre annyit nagyobb lel
kiism ereti furdalás nélkül is kijelenthetünk, 
hogy az alpi geoszinklinális időszak itt is m ár 
a permben, de legkésőbb az alsó-triászban 
megindult.

A felszíni feltárásokban és m élyfúrásokban 
megfigyelhető legidősebb képződmény a leg
alább 1500 m vastag ladini diplopórás dolomit- 
összlet. A diplopórás dolomit, amelyhez annak 
felső 220—300 m vastag úgynevezett „átm e
neti” rózsaszínű-sárgás laza, szemcsés-réteges 
dolom itrétegeit is hozzászámítjuk, az egész 
hegységben egyöntetű üledékképződési körül
m ényekre utal. A z alsó-karni, bitum enes dolo

m it — dolomitos m észkő  — tűzköves mészkőből 
felépült 150 m  vastag „raibli” rétegek után már 
különböző kifejlődésű felső-triász fáciesövek 
jö ttek  létre. Az. eddig egységesen süllyedő vá
lyúban meginduló szelektív jellegű mozgásfá
zist a lábai fázissal azonosíthatjuk. A közép
hegységi vályú ezen részében iniciális vulkaniz- 
mus nyomait, vagy diszkordanciát eddig nem 
sikerült észlelni. Ezután végig a mezozoós üle
dékképződés folyam án követhetjük az egy
mással nagyjából párhuzam osan elhelyezkedő 
felső-triász fáciesöveket. Az egyik fáciesövet, 
am elyet a tűzköves dolomitkifejlődés jellemez 
„tűzköves” mélyebb tengeri fáciesnek tartjuk . 
Ebben a kifejlődésben a dachsteini mészkő hi
ányzik, helyette Vigh Gy. szerencsés Halorella 
lelete (Vigh Gy. 1933) és a részletes térképe
zés (Wein Gy. 1972, 1973) alapján úgy látjuk, 
hogy a nóri em eletet is a karnihoz csatlakozó 
tűzköves dolomit-kifejlődés képviseli. A „tűz
köves” fácies vastagsága m integy 650 m. Ezzel 
szemben a „dolomitos-mészköves” sekélytengeri 
kifejlődés 1450 m vastag. Rétegsorát fehér, 
kristályos szövetű dolomit, szürkésfehér, sima
törésű dolomit, dolomit—fehér mészkő válta
kozó ún. „átm eneti” rétegei és végül a vastag
pados nóri „dachsteini” m észkőrétegek alkot
ják. A z  egymás m ellett kifejlődő és különböző 
tengermélységre utaló fáciesek a felső-triász 
tenger egykori csapásirányával párhuzamosan 
kialakult szinszedim enter törésvonalakra utal
nak. Horusitzky F. az egymás m ellett kifejlő
dött felső-triász fáciesek, valam int a transz- 
gresszív településű felső-eocén rétegek elhelyez
kedéséből, nagyarányú felső-eocén kori szerke
zeti mozgásra következtetett, am elynek hatásá
ra kerü ltek  egymás mellé a „Pilisi” és „Budai” 
névvel jelölt takarószerű egységek (Horusitzky
F. 1943). A „Budai” egység a tűzköves kifej
lődésű mélyebb tengeri felső-triász fáciesnek, 
míg a „Pilisi” egység a dolomitos-mészköves 
sekélytengeri kifejlődésnek felel meg. Horustiz- 
ky F. az elütő triász fácieseket észlelte, de azok 
mai helyzetét nem szedimenter, hanem  későbbi 
szerkezeti mozgások, mégpedig a pireneusi fázis 
hatására tö rtén t egymásra tolódással magyaráz
ta. A Budai-hegységben észlelt négy, egymással 
párhuzamos helyzetű fáciesöv mai iránya ÉNy 
—DK-i I. Irhásárok—Sashegyi (tűzköves) fá
ciesöv. II. Jánoshegyi (dolomit-mészköves) fá
ciesöv. III. H árm ashatárhegyi (tűzköves) fácies
öv. IV. Nagykevélyi (dolomit-mészköves) fácies
öv. A fáciesövek az egykori tengerparttal pár
huzamosan, ami abban az időben a középhegy
ségi (ÉK—DNy) iránnyal esett egybe, helyez
kedtek el. Mai helyzetüket az ausztriai-m editer
rán mozgások alatt nyerték  el. A geoszinklinális 
időszak a Budai-hegység területén  a rendelke
zésre álló adatok szerint a nóri em elettel befe
jeződött. M int tud juk  — réti és ju ra  — alsó
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kréta képződm ényeket a M agyar-Középhegység 
tengely zónájából a Bakony—V értes—Gerecse 
és Pilis területéről ism erünk. A vályú DK-i sze
gélyöve úgylátszik m ár a triász végén kiem el
kedett. A hosszantartó emerziós időszakot csak 
az eocén tenger előnyom ulása szüntette meg.

Közben a m agyar-középhegységi analógiák
ra támaszkodva m egállapíthatjuk, hogy az eocén 
rétegsor lerakódása előtt, m inden bizonnyal az 
ausztriai-mediterrán fázisok alatt, a mezozoós 
rétegsort igen erős É N y—DK irányba ható tan- 
genciális erőhatás érte. Ennek a hatásnak első 
m egnyilvánulása a triász rétegsornak az egykori 
partvonallal (merev ütközési öv, am ely a „Ba
laton—Velencei gránit lánc” variszkuszi tekto- 
genezise a la tt keletkezett küszöbbel azonos) pár
huzamos, enyhe m eggyűrődése volt. Ezeknek a 
széles redőszerkezeteknek széttöredezett for
m áit m a is jól rekonstruálhatjuk  (mellékelt 
szelvény). A  növekedő nyom ás hatására ezután  
m ent végbe az a nagyarányú horizontális el
mozdulás, am ely lényegileg a Budai-hegység  
mai szerkezetét létrehozta. Jó l térképezhetően 
kim utatható a Budai-hegységben a triász réteg
sor ÉNy—DK-i csapása, am ely a DNy—ÉK-i 
középhegységi csapásiránytól elüt és arra  csak
nem keresztben helyezkedik el. Ha figyelem 
mel kísérjük a Vértes-hegység mezozoós réteg
sorát, elsősorban az tűn ik  fel, hogy az nyugod
tan, monoklinális helyzetben ÉNy-felé fiatalodó 
rétegsorral illeszkedik be a középhegységi csa
pásirányban. Eocén előtti töréseket, kataklázo- 
sodást csak ritkán  figyelhetünk meg. Ez a kép 
m ár Bicskénél és főleg a Budai-hegységben 
gyökeresen megváltozik. A triász rétegsor csak
nem m indenhol erősen igénybe van véve, ka- 
taklázos szerkezet, amely csak erős nyom ásnak 
k ite tt m erev kőzetekben keletkezik, jellemző 
elsősorban a dolomitokra, de az ellenállott» 
dachsteini m észkőre is. Az idős kataklázitokra 
jellemzők a későbbi, harm adkorban keletkezet
tekkel szemben, hogy újracem entálódva milo- 
n ittá  alakultak. Az ausztriai-m editerrán  fázisok
hoz kapcsolódó tektonitoknál ezt a jelenséget a 
Mecsek- és V illányi-hegységben is m egfigyel
hetjük. A mozgások nagyságát jellem zi az, hogy 
többek között Nagykovácsi környékén, Nagy
szénáson és Nagykopaszon a diplopórás dolo
m itnak és a tűzköves dolomit fáciesövnek torló
dó dachsteini m észkőtáblát tépképezhetünk, 
ahol a horizontális törés m enti elmozdulás m ér
téke több km -t tesz ki. Hasonló horizontális 
elmozdulásokat és kisebb felpikkelyeződéseket 
máshol is sikerült észlelni. Az em lített szerkeze
tek mozgása DNy-felé irányul. Ezt a tendenciát 
azzal magyarázzuk, hogy a feltolódások egyrészt 
a regionális eltolódás előtt keletkeztek, m ás
részt a középhegységet érő ÉNy—DK-i irányú 
nyomás hatására m egtört, könyökszerűen be
hajtó triász képződmények, am elyek a jelek 
szerint m ereven viselkedtek az erőhatásokkal 
szemben, DNy-felé té rtek  ki és így még további 
horizontális eltolódások-pikkelyeződések kelet
keztek. Ez a nagyarányú összetett mozgás a 
m erev kőzetet elsősorban az erősebb igénybevé
tel helyén szétmorzsolta. Az egész hegységben 
szem betűnő az, hogy az erősen tektonizált triász

rétegsorokra települő eocén képződmények m ár 
nem  jelzik ezt az erős igénybevételt. A harm ad
kori tektonikai hatások vetőket-feltolódá- 
sokat létrehoztak, de azt nem kíséri regionális
nak nevezhető tektonizáltság-kataklázos szerke
zet. Ez a mozgásfázis, am ely végeredm ényben a 
mai helyére tolta a Budai-hegységet felépítő  
triász rétegeket, a középhegységi analógiák 
alapján az ausztriai fázisokban indulhatott, de 
a fő  paroxizm us a cenomán után és szezon előtt, 
vagyis a m editerrán fázisban zajlott le.

Ez a széles kréta  kori törészóna, am ely a 
Váli ároktól ÉK-felé, m integy a Romhányi- 
hegységig tarthat, és am ely m entén a M agyar- 
Középhegység DK-i irányban m integy 20—30 
km -t eltolódott, a Szlovák Kisalföld neogén alj
zatát ábrázoló térképen is követhető (Fusan, O. 
e t al.—Ibrm ayer 1971). Az eltolódási öv az 
aljzatot felépítő paleozoós és idősebb kristályos 
kőzetek és g rán it csapásirány-változásából érté
kelhető ki. Term észetesen egy ilyen nagym éretű 
szerkezeti öv nagyobb távolságokon át kellett, 
hogy kifejlődjön. Ezzel a kérdéssel kapcsolato
san a harm adkori szerkezeti vonalak alapján 
(Pilisi törés) és Boncev, E. (1958) nyom án Schef- 
fer, V. (1963) és Bendefy, L. (1967) úgy gondol
ják, hogy az egyfelől a K rajisztida lineam ent — 
másfelől a K is-K árpátokat északról lehatároló 
Ölvédi vonal folytatásába esik. Ezen feltételezés 
szerint a fiatal szerkezeti öv idős lineam ent jel
legű szerkezeti vonal nyom vonalán ú ju lt fel az 
óalpi ciklust bezáró fázisok alatt. Meg kell je
gyeznem, hogy a legújabb tektonikai beosztás 
szerint (K arpato—Balkán tektonikai térkép, 
1973) a K rajisztidák öve a D él-K árpátok irányá
ba É—ÉK-felé hajlik, am iért is inkább a Vardar 
övvel azonosíthatjuk azt a lineam entot, amellyel 
a Budai-hegység mezozoós törésrendszere össze
függhet. Ha ezt a kérdést ma még h ite lt érdem 
lően nem  is dönthetjük  el, a m ély törések fon
tosságát és preform áló hatását m indig szem 
előtt kell ta rtan u n k  és további szerkezetföld
tan i vizsgálatainknál azt figyelem be kell venni.

A felső-triásztól—alsó-eocénig, m integy 130 
millió évig tartó  szárazföldi időszak alatt, a Bu
dai-hegység területén, eltekintve a karsztos üre
gekbe lerakodott, valószínűleg kréta  kori 
bauxitm aradványoktól, egyéb üledékképződés
ről nem  tudunk. De ism erve a M agyar-Közép
hegység kréta  képződményeit, nagyobb m éretű 
lepusztulást itt sem tételezhetünk  fel. Valószí
nűleg alacsony szárazulat része volt a M agyar- 
Középhegységnek ez a része, ahol karsztosodás, 
bauxitképződés jelezték a lepusztulás m értékét, 
ütem ének módját.

Az északnyugat felől előrenyomuló tenger 
az alsó-eocénban érte  el a Budai-hegység nyu
gati részét. A kőszéntelepes képződm ények a 
Pilisvörösvári—Pilisszentiváni—Nagykovácsi és 
Solym ári m edencékben diszkordánsan települ
nek a m ár tektonikailag átdolgozott és konszo
lidált triászra. Szem betűnő a mezozoós szerke
zeti emelet (paleoalpi) és paleogén szerkezeti 
em elet (mezoalpi) tektonikai stílusbeli különb
sége. Az igen erős kontrak tív  időszak a la tt tek
tonizált és konszolidálódott paleo alpi szerkezeti 
építm ényre új üledékképződési ciklust jelző
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diszkordanciával települnek a paleogén Thétis 
képződményei. Az alsó-eocén tenger először az 
északnyugat felé nyíló öblökbe nyom ult be. 
Ezek a süllyedő pászták feltehetően, ahogyan 
ezt Tatabányán Sólyom F. (1960) kim utatta, 
ÉNy—DK-i irányú törések m entén jöttek létre. 
Az alsó-eocén transzgresszió és az ehhez kap
csolódó feltételezett törések kialakulása a lará- 
mi fázisnak felel meg. A larámi fázis szerkezeti 
irányának preform ált rendszere, valószínűleg a 
mezozóos szerkezetek m entén alakult ki. Az 
alsó-eocén üledékképződési ciklus terresztrikus- 
édesvízi képződményekkel indul, m ajd brack- és 
végül tengeri üledéksorral fejeződik be. A teljes 
ciklust kiemelkedés és szárazföldi időszak köve
ti, am elyet a középső eocén (lutéciai) transz
gresszió követ. A vertikális mozgások, amellyel 
kapcsolatban a Budai-hegységben töréses szer
kezet kialakulását mindezideig nem sikerült 
kim utatni az illiri fázishoz kapcsolódnak. A 
középső-eocén rétegsor bázisát képező konglo- 
m erátum -tarkaagyag összlet a triász kőzeteken 
kívül andezit kavicsokat tartalm az, ami arra 
utal, hogy még az illiri fázist megelőzőleg a 
Budai-hegységben, ill. annak közvetlen környé
kén andezit vulkanizmus zajlott le. Ennek alap
ján megállapíthatjuk, hogy a szubszekvens an
dezit vulkanizm us. am it a Velencei-hegységből 
és a M agyar-Középhegységből ism erünk, itt is 
már a középső-eocénben kezdődött. A  középső
eocén rétegsor, am it a miliolinás m árga—mész
kőrétegek zárnak le, a Zugliget vonaláig fedte 
be a hegységet. Ezután a felső-eocén tenger 
transzgresszió ja  indult meg és az infra oligocén 
denudációs időszakig tarto tt (Telegdi Roth K. 
1928), és az egész Budai-hegyvidék tengerrel 
való elöntéséhez vezetett. A Pesti síkság aljza
tában m élyített fúrások (Városliget, Pünkösd 
fürdő, Paskál malom) adatai szerint az eocén 
tenger, valószínűleg m ár a középső eocéntől 
kezdve ezt a terü lete t is elöntötte. Különösen a 
Budaörs környéki felső-eocén transzgressziós 
konglomerátumok is sok, ököl-, fej nagyságú 
eruptív kavicsot tartalm aznak. Az eruptív  kavi
csok két típusát ism erjük, amire m ár Schaffar
zik F. (1929) is felhívta a figyelmet: I. fekete, 
piroxénandezitre emlékeztető kőzet, II. riolit- 
szerű kőzet. Ezen kívül úgy a középső-eocén 
rétegekből, m int a felső-eocén rétegekből ande
zittufa közbetelepüléseket ismerünk. A Buda
örs — 1. sz. fúrásban 776—831,40 m. közt ha- 
rántolt andezittelért is ide kell sorolnunk. Való
színűleg ehhez, ill. a középső-eocén vulkáni 
periódushoz kapcsolható az a biotitban dús, 
savanyú jellegű telérkőzet is, am elyet a MÉV 
érckutató fúrások Nagykovácsi környékén tá r
tak  fel és W éber B. (1962) előzetes m eghatáro
zása alapján ismerünk. Itt is meg kell jegyez
nem a Budai-hegység megismerésének érdeké
ben, hogy úgy látszik, ebből a telérkőzetből 
m ár nem áll rendelkezésre egyetlen darab sem, 
m ert többszöri kérésünkre sem a MÁFI-nek, 
sem az ELTE Geokémiai Intézetének nem bo
csátották azt rendelkezésére. A Budaörsi fúrás
sal feltárt andezittelérhez hasonló képződmény
re következtethetünk több ÉNy—DK-i irányú 
kisebb mágneses maximumból, am elyet a geo-

mágneses m érések jeleznek. (Szabadváry L.
1971) A neutrális vulkanizmus a nyomok sze
rin t szubvulkanitokat is létrehozott a Budai
hegység területén. Ez a megfigyelés, am it a 
pleisztocén hévvíztevékenységgel kapcsolatos 
másodlagos teleterm ális ércesedés is igazolni 
látszik (Horusitszky F.—Wein Gy. 1962), arra 
enged következtetni, hogy az eocén vulkáni te
vékenységet, akárcsak a Velencei-hegységben, 
ércesedés kísérte. A vulkáni tevékenység utolsó 
nyom ait az alsó oligocén hárshegyi homokkőbe 
és tard i agyagba települt vékony tufarétegek 
jelzik. A harmadik, felső eocén üledékciklust 
nyílt-sekélytengeri num m ulinás—orthophrag-
minás mészkő, briozóás m árga és budai márga 
képviseli. A  budai márga képződése közben és 
utána zajlott le a pireneusi mozgások erős 
kompresszív fázisa. A  pireneusi kompresszív 
fázis DNy—ÉK-i irányú pikkelyzónákat hozott 
létre, amelyek mögött, velük párhuzamos tö
rések (asszimmetrikus ékszerkezet Kókay J. 
1968) és a csapásra merőleges törések keletkez
tek. Igen szép példáját figyelhetjük meg ennek 
a tektonikai stílusnak a M átyáshegy—Hármas- 
határhegyen, ahol, az alsó-karni „raibli ré te
gek” pikkelyeződtek fel a felső-eocén rétegsorra 
(Jaskó S. 1948). A hárm ashatárhegyi pikkelyes 
szerkezeteket egyébként m ár Hofmann K. 
(1871) térképezte. A kontraktív  fázis időbeli el
határolását igen szépen figyelhettük meg a föld
alatti vasút B attyhány tér—Délivasút szakaszá
nak építkezésénél (Wein Gy. 1973). A budai 
m árgában a kontraktív  mozgások hatására ho
rizontális eltolódások keletkeztek, míg a tardi 
agyaban és kiscelli agyaban néhány vetőn kívül 
m ást nem lehetett észlelni. A felső-eocén moz
gások iránya (vergencia) D-DK-i, ami annyit 
jelent, hogy a kompresszív hatás É-ÉNy— 
D-DK-i irányba hatott, az ausztriai—medi
terrán  mozgásokhoz viszonyítva lényegesen 
gyengébbek voltak, inkább csak helyi jellegű 
pikkelyes-töréses szerkezeteket hoztak létre. 
A kőzettömeget nem érte általános nyomás, an
nak morzsolódása csak közvetlenül a törésvona
lak m entén következett be. A rövid — egy sza
kaszban lezajlott — kontraktív  fázis u tán  rövid 
ideig tartó  emerziós időszak következett, ami a 
hegység nyugati részén teljes kiemelkedést, míg 
a keleti és délkeleti szegélyén csak a tenger el- 
sekélyülését és kiédesedését eredményezte. Erre 
a rövid ideig tartó emerziós időszakra, ami 
Telegdi Roth K. (1928) infraoligocén denudációs 
időszakával azonos, az oligocén tenger gyors 
előnyomulása következett. A sekélytengeri (tar
di agyag) és litorális, delta hordalékanyag fel
dolgozásából származó, hárshegyi homokkőre a 
kiscelli agyag vastag, mélyebb tengeri üledék
sora következett. Az oligocén szedimentációs 
ciklust a felső-oligocén elsekélyülő tenger ho
mokos-agyagos rétegsora zárja le. A  pireneusi 
mozgások után merőben megváltozik a tektoni
kai stílus. A  kontrakciós mozgásokat felváltja az 
igen erős, nagym értékű (több száz m) elmozdu
lásokat eredményező dilatációs vetőszerkezete
ket létrehozó időszak. A  szinszedimenter, ural- 
kodóan ÉNY—DK-i irányú törések m entén 
süllyednek be a vastag, középső-oligocén réte-
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gekkel feltöltött lágymányosi süllyedék, Ördög
árok és Solymári völgy. Az alsó-oligocénben 
rövid ideig a Budai-hegység középső része szá
razulat lehetett, am it a középső-oligocén kelet 
felől előrenyomuló tengere teljesen beborított. 
A diszkordáns helyzetű kiscelli agyagot és an
nak homokos parti változatait több helyen sike
rü lt térképezni, így a Szabadság-hegyen, a bu
dakeszi ú t m unkálatainál, Pesthidegkúton, a 
H árm ashatár-hegy DNy-i oldalán Csillag-hegy
nél. Habár az uralkodó törésvonalak, amelyek 
m entén a m ár em lített árkos süllyedékek létre
jöttek ÉNy—DK-i irányúak, erre keresztirány
ban is keletkeztek egyidejűleg kisebb-nagyobb 
törések. Dilatációs jellegüket több helyen, így 
elsősorban a földalatti vasút B atthyány tér déli
vasút szakaszán észleltük. (Wein Gy. 1973) A 
vetők nyílt vizet jól vezető rendszert képeznek 
és merőben elütnek a budai m árgát még érintő 
(pireneusi kontraktív  fázis) m ár em lített hori
zontális elmozdulást jelző törésvonalaktól. Az 
alsó-oligocén után  kialakuló törésrendszerrel 
megnyilvánuló dilatációs időszak az Alpokban 
regisztrált orogén fázisok közül a helvéti fázis
sal azonosítható (Tollmann A. 1966). Ekkor 
jelentkezik először az a m élyreható különbség a 
Kárpáti ív és Pannon m asszívum  tektonikai fe j
lődése közt, ami jelzi a Pannon közbenső tömeg 
(Tisia) mai szerkezetének kialakulását. Néhány 
szóban kitérve erre a kapcsolatra, elsősorban 
arra  kell rám utatnunk, hogy ha figyelemmel

kísérjük a M agyar-Középhegység és a Nyugati- 
K árpátok fejlődésm enetét, a paleoalpi ciklus 
a la tt abban lényeges különbséget nem látunk. 
M indkét területen  a geoszinklinális időszakot az 
ausztriai—m editerrán kontraktív  fázisok zárják 
le. A felső-kréta—paleogén időszak alatt az 
előmélység a K árpátok ívében kifelé vándorolt 
a mai szirtöv vonalába. A M agyar-Középhegy
ségben ugyancsak kifelé (ÉNy-i irányban) toló
dik el az üledékképződés súlypontja. A mezo- 
alpi időszak paleogén fázisai a la tt jön létre a 
szirtöv. Ezekkel a mozgásokkal szinkronba 
hozhatók a M agyar-Középhegység felső-kréta— 
paleogén dilatációs időszakai és a hozzájuk kap
csolódó vulkanizmus. Végül a flis takarórend
szer kialakulása az oligocénben kezdődik és ez
zel egyidőben nálunk a belső süllyedék nagy
arányú „szétdarabolódásos szerkezetalakulása” 
és szubszekvens vulkanizm usa indul meg és ta rt 
a neogén végéig (Wein Gy. 1969, 1972). A Bu
dai-hegység kialakulásának vizsgálatánál, am int 
látjuk, m ár figyelembe kell vennünk csaknem 
az egész Kárpát-m edence tektonikai folyama
tait, egyébként abba a hibába esünk, am it az a 
régi szemlélet vezérelt, hogy jelenlegi határain 
kon túl ne foglalkozzunk geológiával.

A felső-oligocén tenger a Budai-hegység 
területéről nagyrészt visszahúzódott. Annak 
m aradványait csak az oligocén időszak alatt ke
letkezett árkokban, ill. a Pesti-síkságon talál
juk  meg, ahol azt a belváros alatti földalatti
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vasúti m unkálatok szépen feltárták. A miocén 
időszak alatt a Budai-hegység központi része 
szárazulat volt (Jámbor Á. 1969). Ezért a mio
cén időszak ala tt lejátszódott szerkezeti mozgá
sok hatását csak a Budai-hegység déli perem ét 
szegélyező Tétényi-fennsík, északi m eredek ol
dalában a felső-oligocéntől a szarm atáig tartó  
rétegsoron (Báldi T. 1958), illetve a Dunazug- 
hegységben tanulm ányozhatjuk. A miocén réte
gek diszkordánsan települnek a felső-oligocén 
(egerien) homokos-agyagos rétegekre. A eggen- 
burgi emeletbe sorolt nagypectenes konglome
rátum —homokkő—agyag rétegsorral indul a 
miocén transzgresszió, amely a szávai fázis füg
gőleges mozgásait rögzíti le. Felette az ottnangi 
balanuszos konglomerátum-, homok- és agyag
rétegek jelzik, hogy itt  is litorális körülm ények 
közt zajlott le az üledékképződés. A kárpáti 
emelet diszkordánsan települő képződményének 
keresztrétegzett folyami rétegsora zárja le az 
alsó-miocén üledékképződési ciklust. A megis
métlődő miocén diszkordanciák m ár az idős 
steire mozgásokhoz tartozó oszcillációkat rög
zítenek. A kárpáti emelet magasabb részén rio- 
littufa jelzi a Dunazug-hegység miocén szub- 
szekvens vulkanizm usának ide is elju to tt te r
mékét. A bádeni agyag transzgressziós képződ
ményei átfedő módon települnek a felső-helvéti 
(Kárpáti) rétegekre, de a Budai-hegység közép
ső részét ekkor sem borította el a tenger. A 
diszkordanciával rögzíthető mozgások és a Du
nazug-hegység törésrendszerének kialakulása,

valam int a kárpáti em eletben kezdődő és a tor- 
tonig tartó  vulkáni tevékenység a steier főfázis
hoz kapcsolódik. A szarm ata rétegek helyi jel
leggel a hegység nyugati peremén, transzgresz- 
szíven telpülnek, am it a moldvai fázissal azo
nosíthatunk. A Tétényi-fennsík területén már 
folyamatos az üleddékképződés, a határ a ki- 
édesedő fauna alapján húzható meg. A miocén 
vulkáni működés utolsó nyom ait a Tétényi- 
fennsík szarm ata képződményeinek bentonit 
közbetelepülése képviseli.

A Budai-hegységet körülvevő miocén ré
tegsor annyit árul el, hogy a neogén tektoge- 
nezis folyam án függőleges mozgások, ÉNy— 
DK-i és reá merőleges törések, am it a Dunazug- 
hegységben tanulm ányozhatunk, és ehhez kap
csolódó igen erős szubszekvens savanyú-neutrá
lis vulkanizmus jö tt létre. Tehát a dilatációs 
„szétdarabolódásos” szerkezetalakulás tovább 
folytatódott. A Budai-hegység középső része az 
egész miocén folyam án szárazulat volt, de an
nak mai értelm ű hegységgé történő kiemelke
dése nem tö rtén t meg. Éppen ezért, ha kisebb 
m értékű tönkösödés kim utatható is (Pécsi M. 
1973), mai értelem ben vett karsztosodás és ez
zel összefüggő karsztvízképződés nem volt. Igen 
fontos a Pilisi-törés kialakulásának ehhez a 
tektonofázishoz való kapcsolódása. Földtani 
meggondolások értelm ében ez a szerkezeti vo
nal határolja észak felől a Budai-hegységet, 
habár orográfiailag a Solym ári-árkot tartják  
annak. Ennek az ÉNy—DK-i irányú, miocénben
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kialakult törészónának m entén süllyedt le a 
„Budai-hegység” triász-paleogén rétegsora, hogy 
azt a miocén üledékek, és a vastag vulkáni kép
ződmények takarják  be. Kézenfekvő arra  gon
dolnunk, hogy a Pilisi-törés is a mezozoikumban, 
m ajd az oligocén a la tt kialakult újraéledő szer
kezeti öv m entén jö tt létre, hogy megnyissa a 
miocén vulkanizm usnak ú tját.

Az előrenyomuló alsó-pannon tenger kép
ződményeit a budai oldalon a Tétényi-fennsík 
déli részéről ism erjük. Diósdon a fehér Mela- 
nopsis m artiniánás parti hom okrétegek képvi
selik az alsó-pannon transzgressziós képződmé
nyeket. A transzgresszió a felső-pannonban to
vább folytatódott és csaknem az egész Budai
hegységet elöntötte. Apró konglom erátum —ho
mok-képződményekkel induló agyagos-homokos 
üledéksorát a Csiki-hegyeken, Budaörsi hegye
ken Szabadság-hegyen át a Hűvösvölgyig, m ajd 
a pesti oldalon Mogyoród felé követhetjük. A 
rétegsor legfelső tag ját a Kakukk-hegyről, Szé- 
chenyi-hegyről és Szabadság-hegyről ism ert 
édesvízi—bitum enes mészkő—mésziszap réteg
sor képezi. A rétegsor alsó része felső-pannon 
és Krolop E. által m eghatározott m oluszkafauna 
alapján még azonosíthatók a Bicskei-medence 
és Pesti síkság hasonló rétegeivel (Szentes F. 
1968). Az édesvízi mészkő felső szakaszából 
Krolop E. m eghatározása szerint m ár uralkodóan 
szárazföldi csigafauna került ki, ami a kiemel
kedés kezdetét jelzi. A rétegsor felső részének 
forrásmészkő-betelepülései a rra  utalnak, hogy a 
pleisztocén időszakra annyira jellemző fedett

karsztvíz eredetű forrástevékenység m ár ekkor 
kezdődött (Scheuer Gy.—Schweitzer F. 1974). 
Ezen meggondolások alapján az édesvízi mész- 
kőösszlet felső részét m ár a felső-pliocénbe (le- 
vantei) sorolhatjuk. A pannon transzgresszió- 
val induló ciklus ezzel befejeződött, többé nem 
került a Budai-hegység tenger, ill. beltenger 
vize alá. Az alsó-pannon transzgresszió az a tti
kai, míg a felső-pannon erőteljes — és a har
m adkor folyam án a legészakabbra előrenyomuló 
elöntést okozó süllyedő mozgás, a szlavóniai 
orogén fázisnak felel meg. A Budai-hegység eb
ben az időben, pontosabban m ár a szarmatától, 
nem szigetet alkot, ahogyan azt a miocén alatt 
láttuk, hanem  a Pilis—Dunazug-hegység fél
szigetét képezi. A Budai-hegység nyugati pere
mén a pannon időszak mozgásai a Bicskei-me
dence szegélytöréseit alakította ki (Földvári A. 
1932., Jaskó S. 1957). Az édesvízi mészkőösszlet 
lerakódása u tán  a levantei, de főleg a pleiszto
cén folyam án a Budai-hegység a Dunazug- 
hegységgel együtt gyors ütem ben felemelkedett. 
Ezek a szakaszosan végbemenő, igen gyorsüte
mű, függőleges mozgások hozták létre a mai 
hegységet. Az első emelkedő fázis, amely a 
felső-pannon után következett, a kelet-kauká
zusi fázisnak felel meg.

A kiemelkedés a felső-pannon végén, illet
ve a levantei elején kezdődött. A kelet-kau
kázusi, vagy posztdáciai mozgásokkal azonosít
ható ez a fázis, vagy fázisok. A Budai-hegység 
pleisztocén fejlődésm enete még igen sok bi
zonytalanságot tartalm az. Mégis hivatkozással
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Pécsi M. (1958, 1959, 1973) Scheuer Gy.— 
Schweitzer F. (1974) terasz és morfológiai, 
valam int Krolop E. (1959, 1961, 1965) és Já- 
nossy D. (1969) őslénytani vizsgálataira és saját 
megfigyeléseimre azt az alábbiakban ism erte
tem.

A Budai-hegységben a hévíztevékenység a 
kovás—limonitos—karbonátos impregnációk és 
bevonatok, a dolomit szétporlásában (Jakucs L. 
1950) és hévízforrás-barlangok és travertinó- 
képződésben jelentkezik. Ezzel kapcsolatosan 
több generációjú teleterm ális ásványkiválás is 
megfigyelhető. Schafarzik F. (1928) szerint az 
ásványkiválás sorrendje a következő: a telér- 
kvarc—pirít—barit—fluorit után a második ge
neráció fennőtt-am etiszt színű kvarc—dolomit 
—kalcit—barit és második generációjú kalcit, 
végül a harm adik generáció szalagos—héjas 
kalcitbevonata, aragonit és mésztufa (travertinó) 
vált ki. Feltehetően a kiválási sorrend a hévíz 
hőfokával függött össze, a hőfok pedig a hévíz
tevékenység intenzitásával. A legintenzívebb 
hévíztevékenységet elsősorban a Budaörs kör
nyéki hegyekben figyelhetünk meg, ahol az 
erős kovásodáshoz még pirít, barit megjelenése 
is járul. A legerősebb ásványosodásra jellemző 
forrástölcsér-kitöltéseket a Rem ete-hegy limo- 
n it előfordulásánál, a hárshegyi Báthory- 
barlangban, csillaghegyi Róka-hegyen (Ozo- 
ray Gy. 1960) figyelhetünk meg. Valószínűleg 
ezek voltak azok a helyek, ahol a hévízforrások 
először törtek fel. Ügy látszik a Csiki-hegyek— 
Szabadság-hegy—János-hegy—Hárshegy—Re

m ete-hegy által bezárt terü let volt az a része a 
hegységnek, amelynek szegélye m entén az elő
rehaladó völgybevágódás először nyito tt u tat a 
hévizeknek. Ma is ez a terü let emelkedik ki 
legjobban és a recens pozitív mozgások is itt a 
legerősebbek. Ehhez a forrástevékenységhez 
kapcsolhatók azok a legidősebb travertinó-elő- 
fordulások, amelyeket a Szabadság-hegy K-i ol
dalán az Alkony u., Fenyő u. környékéről is
m ertetnek Scheuer Gy.—Schweitzer F. (1974), 
valam int a m áriarem etei — régebben ism ert — 
travertinó-előfordulás. Az előzők az Ös-Német- 
völgyi patak, az utóbbi az Ördög-patak terrasz- 
képződményére települtek. Koruk egyelőre az 
alsó-pleisztocénbe tehető. Ha a teraszokat és a 
reájuk települő travertinószinteket egy-egy  
nyugodtabb, a bevágódó időszakot pedig gyor
san emelkedő fázisnak vesszük, úgy m inden  
szint a Budai-hegység kiem elkedésének egy-egy  
fázisát rögzíti. A levantei—alsó-plesztocén idő
szakban keletkezhettek azok az ÉNy—DK-i irá
nyú törések, amelyek a Szabadság-hegy felső- 
pliocén édesvízi mészkőrétegeit m egtörték (Wein 
Gy. 1973). Ebben az időben az oligocénben ki
alakult Ördögárok törésrendszer is felújult, m ert 
a jános-hegyi felső-pannon 450 m t. sz. f. m .-u 
színlőt a Hűvösvölgy ÉK-i szegélyén m ár csak 
275 m magasságban találjuk. Viszont a Várhegy 
felső-pleisztocén (Riss) travertinó ját m ár nem 
érin tette  az Ördögárok törésrendszere. A moz
gásokat az alsó-pleisztocénben lezajlott Wallachi 
I. és II. fázisokhoz kapcsolhatjuk. A középső
pleisztocénben további négy travertinó szint

keletkezett. Ezek: 1. Vérhalom—Szemlő-hegy, 
2. Gellért-hegy—Törökvész u.—Hűvösvölgy— 
Ezüst-hegy felső, 3. A rany-hegy—M ajdan-fenn- 
sík és végül 4. Budai várhegy. A felső-pleiszto
cénben még két travertinószintet ismerünk, és
pedig a Csúcshegyit és a Rómaifürdőit. A kö- 
zépső-pleisztocén-mozgásokat a Passzadéna I. és 
Passzadéna II. (Bakui f.), valam int a középső
pleisztocén felső részére helyezett Balti mozgá
soknak tulajdonítjuk. A Pesti-síksághoz viszo
nyítva, összehasonlítási szintül a felső-pannon 
réteget véve, az alsó-pleisztocénben mintegy 120 
m -t a középső-pleisztocénben 100 m -t és a fel
ső-pleisztocénben 60 m -t emelkedett a Budai
hegység. Ha a Duna mai szintjét és a legmaga
sabb forrástölcsérek helyét az egész pleisztocén
re vonatkozólag vesszük figyelembe, úgy ez az 
érték, m integy 370 m. A hévízforrások egészen 
a mindéi végéig (Budai várhegy) a kelet felé 
lefutó völgyekben mindig mélyebb szinten fa
kadtak. A felső-pleisztocénben (günc) a nyugat 
felé eltolódó Duna veszi át szerepüket. A Duna 
mai völgyének kialakításában a Budai-hegység 
K-i előterében keletkezett peremi süllyedőknek 
fontos szerepe volt. Ez a süllyedő mozgás, 
amely a pleisztocénben kiemelkedő hegységeink 
körül elősüllyedék kialakulását okozza, a Budai
hegységben is megfigyelhető (Moldvai D. 1961). 
Ezután napjainkig a Duna mélyülő partvonala 
lesz a hévízforrások fakadási helye. A pleiszto
cén mozgások nemcsak emelkedésben, hanem 
m int rpár em lítettem  törések és perem i elősüly- 
lyedékek kialakulásában is m egnyilvánultak. 
Több helyen sikerült megfigyelni, hogy egészen 
fiatal lim onittal bevont repedések m entén (te
hát pleisztocén hévíztevékenység után) függő
leges és horizontális irányú vetőpáncélok kelet
keztek. A m eredeken kiemelkedő Duna jobb 
parti mezozóos kőzetekből felépült sziklaormai 
(Törökugrató, Budaörsi hegyek, Sas-hegy, Gel
lért-hegy, Rózsadomb, Róka-hegy) diapír-jellegű 
mozgást árulnak el, am ennyiben m integy ki- 
préselődnek az őket befedő meredekre állított 
harmadkori rétegekből. Helyenként még a 
würm  lösz-, ill. hegylábtörm elék is, így az 
Ördög-oromnál, Pilisszentivánnál 15—20°-os ki- 
billenést szenvedett a felső-pleisztocén folya
mán. Ezek a mozgások a kelet felé hátráló hé
vízvonalnak tanúsága szerint az egész pleisz
tocén folyam án folytatódtak. A pleisztocén moz
gások, az eddigi megfigyelések szerint nem 
számítva a pliocén végieket, összesen 8 szakasz
ban m ennek végbe. A vízszintes elmozdulásokra 
utaló vetőpáncélok arra  utalnak, hogy nemcsak 
függőleges, hanem  vízszintes komponense is 
volt a mozgásoknak. I tt utalok Bendefy L-ra 
(1958), aki a recens mozgásoknak, amiket a ma- 
gasabbrendű szintezési pontok mérései alapján 
sikerült regisztrálni, nemcsak függőleges, hanem 
horizontális, mégpedig nagyjából ÉNy-ról DK 
felé irányuló mozgásokat tulajdonít.

A Budai-hegység mai térszíni form ája a 
mély völgybevágódások és hegyvonulatok a 
középső-pleisztocén folyam án kellett, hogy ki
alakuljanak, amikor a passzadénai mozgások 
hatására a legerőteljesebb volt az emelkedés,
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amit az ezzel kapcsolatos terasz és travertinó- 
képződés is jelez. Ezután a w ürm  jellegzetes 
lösztakarója m ár az erősen tagolt felszínre hul
lott, az uralkodó ÉNy-i széliránynak megfele
lően a hegyvonulatok keleti-délkeleti oldalára 
ejtve le a por nagyobb részét. Az így nagyrészt 
betakart középső-pleisztocénben kialakult szab
dalt térszint, a felső-pleisztocén völgyképződés 
tagolta újra. Végül előttünk áll a mai kép, ami a 
földrengésekben is megnyilvánuló függőleges el
mozdulások, valam int Bendefy L. m érései sze
rin t ma éppen úgy mozog, m int a pleisztocén 
folyamán. Örömmel kell megállapítanom, hogy 
régebbi kezdeményezésünk nyom án az elmúlt 
év folyamán Budapesten az igényeknek meg
felelő m agasabbrendű szintezési hálózat létesült 
és annak m entén a recens mozgások további 
regisztrálását Csatkai Dénes vezetése m ellett a 
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület végzi. Most 
már 3 évenkénti megismétlődő m érések alapján 
módunk lesz a Budai-hegység mai mozgásainak 
irányát és m értékét exakt módszerek segítségé
vel észlelni, és ennek segítségével a pleisztocén 
mozgások jellegére vonatkozólag is további ér
tékes adatokat gyűjteni.
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Дь. Вейн

ТЕКТОГЕНЕЗ БУДАЙСКИХ ГОР

Будайские горы располагаются в той части Заду
найского среднегорья, которая во время раннеаль
пийских тектонических фаз подвергалась значи
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среднегорья. В процессе геоисторического развития 
района данная, линеаментообразная зона разло
мов, возникшая, по-видимому, еще в доальпийское 
время и простирающая в СВ—ЮЗ направлении, 
возобновлялась в различных формах, оставив свой 
отпечаток на дальнейшем тектоническом развитии 
района.
Ладинско-норийская карбонатная толща средне- 
горной фации в доэоценовое время подвергалась 
весьма сильному орогеническому сжатию (австрий
ско-средиземноморская фаза складчатости). Под
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влиянием этого сжатия, действовавшего в СЗ—ЮВ 
направлении, мезозойская толща сначала была 
собрана в весьма слабые складки, а затем образо
вались чушейчатые надвиги, а также и горизон
тальные сдвиги. В это время была смещена на свое 
современное положение мезозойская толща, обра
зующая подавляющую массу Будайских гор.
В эоценовое время имел место средний по составу 
вулканизм и наступила фаза опять-таки усилий 
сжатия (пиренейской фазы), проявившегося на этот 
раз в намного более слабом виде по сравнению с 
предыдущей фазой складчатости. В олигоценовое 
время начинается гектогенез, характеризующийся 
разрывными нарушениями, создавшими в первую 
очередь системы грабенов и горстов, простираю
щихся преимущественно в СЗ—ЮВ направлении. 
Кроме того сформировалась также и поперечная 
система сбросов.
Наконец, в плейтоценовое время, в процессе вер
тикальных движений сформировался современний 
облик Будайских гор.
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