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Abstract 

New sedimentological and structural data have permitted a better geological description of the Sas 
Hill in the Buda Hills, Budapest, Hungary (Fig. Î ) . The Sas Hill is composed of (cherty) Triassic 
dolomite, and small pathces of Late Eocene breccia, marl and Late Miocene (Pannonian) sandstone. 
The slopes consist of Late Eocene Buda Marl and Oligocène claystone (Fig. 4). The small occurences 
of Triassic dolomites were situated in a dextral shear zone during the Late Eocene-Early Miocene time 
span. The maximal and minimal horizontal stress axes were oriented N W - S E and NE-SW, 
respectively. The hill was bounded by an E - W dextal strike-slip fault on the southern side and 
probably on the northern side, too (Fig. 3). Several NNW to NW trending normal and normal-sinistral 
faults separated tectonic blocks within the hill and limited the Triassic outcrops in the northeast (Fig. 

4). The Late Eocene tectonic activity of these faults is marked with numerous sedimentary dykes filled 
with silicified marl (Fig. 7). Their respective orientations vary from W - E to N-S , due to a NW-SE 
compression and perpendicular tension. Some of the dykes were opened obliquely along strike-slip 
faults. Dyke filling sediment was probably injected into the host rock due to seismic shocks, which is 
indicated by dewatering features (Plate Í), fast diagenesis and the break up of lithified dyke-filling 
sediments and the brecciated host rock. Due to injection, Eocene sediments occur along Triassic 
bedding planes and older fractures, too. Eocene synsedimentary deformation is also marked by 
gradual tilting and plastic dragging of Eocene beds, particularly along the southern and northern 
boundary fault (Fig. 9). Sedimentological features prove the tectonic instability of the area. The Late 
Eocene-earliest Oligocène Buda Marl contains turbiditic calcarenite layers which originate from 
shallow platforms (like Széchenyi Hill, Fig. 1). Chert breccia and chert conglomerate intercalations 
were redeposited from the top of the Sas Hill onto the northern slope (VÍGH & HORUSITZKY 1940). On 
the northeastern slope of the hill, along the Hegyalja road, a new, temporary outcrop exposed large 
( > 1 m) dolomite boulders, dolomite breccia lenses and layers intercalated in the Buda Marl (Fig. 5). 
Above the dolomite breccias, there are slump fold deformed marl layers. Observations in this new 
outcrop can be extrapolated southward, where an enigmatic section was described by FÖLDVÁRI 
(1933). Dolomite, occurring above the Buda Marl can also be considered as a large boulder (Fig. 2). 

Dolomite boulders represent olistolithes, probably derived from rock falls. Large individual blocks 
or breccia units slid down the slope due to gravitational mass movements. The base of the dolomite 
boulders folded the marl below which was pressed into the irregularities of dolomite blocks. Tilting 
of marl layers could has resulted in further sliding and slumping. The source area can be located 
along the northeastern side of the present Sas Hill. It can be assumed that a fault along this slope was 
active during Late Eocene sedimentation. Earthquakes triggered rockfalls or other types of 
gravitational redeposition by sliding, slumping or turbiditic currents. The active boundary fault was 
paralell to the sedimentary dykes, all formed in a strike-slip type stress field with N E - S W tension. The 
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presence of such normal faults is expected in dextral strike-slip zones but has not been reported on a 
map-scale from the Buda Hills. 

Post-sedimentary deformation of the strike-slip zone continued during the Oligocene-earliest 
Miocene (Eggenburgian?). Late Eocene and Early Oligocène beds were displaced and strongly tilted, 
almost to a vertical position along the southern boundary fault (Fig. 9 ) . Late early to Middle Miocene 
tension could have reactivated NW-SE to N-S trending faults, particularly the eastern boundary fault 
zone. This has resulted in the present steep morphology along the Hegyalja road. 

Összefoglalás 

A Budai-hegység paleogén-miocén szerkezetfejlődéshez új adatokat gyűjtöttünk a Sas-hegyen és 
keleti előterében, a Hegyalja út mentén. Az utóbbi helyen Budai Márgában triász dolomit-testeket, 
breccsarétegeket, lencséket, a márga rétegekben mészhomokkő turbiditeket és csuszamlásos redőt 
figyeltünk meg. Az új megfigyelések lehetővé teszik FÖLDVÁRI ( 1 9 3 3 ) korábbi megfigyelésének, azaz a 
triász dolomit Budai Márga feletti helyzetének pontos értelmezését. Véleményünk szerint, a Hegyalja 
úton végig a triász dolomit tömbök olisztolitként kerültek a Budai Márgába. A márga ülepedése 
idején a hegy relatíve emelkedhetett. Az erős tektonikai mozgások - földrengések - hatására az 
emelkedő háttérről triász dolomit tömbök szakadtak le, s csúsztak az alant ülepedő márgába. A háttér 
emelkedése során a márga dőlése meredekebbé válhatott, s ennek hatására további lejtőirányú csu-
szamlások alakultak ki a még nem konszolidálódott összletben. Az aktív perem valószínűleg 
megegyezett a Sas-hegy K-i peremvetőjével. A Sas-hegyen további késő-eocén-kora-oligocén tekto
nikai működést igazolnak a kovásodott Budai Márgával kitöltött felérek is. A telérekből becsülhető 
feszültségteret ENy-DK-i kompresszió és EK-DNy-i tenzió jellemezte, aminek alapján az ÉK-i 
peremvető normál jellegű lehetett. A deformáció a hegység déli részén húzódó eltolódásos övben 
ment végbe. Az eltolódásos mozgás az oligocénben és a kora-miocén elején tovább folytatódhatott. A 
Sas-hegy keleti peremvetője a késő kora-miocén-középső-miocén tágulásos deformáció alatt, normál
vetőként is reaktiválódhatott. 

Bevezetés 

A Sas-hegy a Budai-hegység déli részén elhelyezkedő, jórészt triász képződ

ményekből álló hegysorozat keleti tagja (1. ábra). A sorba rendezett triász kibuk-

kanásokat HORUSITZKY ( 1 9 4 3 , 1 9 6 1 ) a „déli kipréselődések övének" nevezte. 

F O D O R et al. ( 1 9 9 2 ) és MAGYARI ( 1 9 9 6 ) szerkezeti értelmezése szerint a hegy egy 

késő-eocén-kora-miocén jobbos eltolódásos zóna része. 

Ezen Budaörsi-zóna egyik földtanilag megoldatlan problémáját a Sas-hegy 

északkeleti lejtőjén, a mai Hegyalja út vonalában FÖLDVÁRI ( 1 9 3 3 ) publikálta. A 

feltárásban triász porló dolomitot észlelt kaotikusan összegyűrt, kovásodott 

eocén Budai Márga felett ( 2 . ábra). Értelmezése szerint a dolomit rátolódott az 

eocén márgára. A rátolódás vagy térrövidüléses szerkezeti hatásra jöhetett létre 

vagy „ferde síkú vető"(?) mentén a Sas-hegy egyik kisebb triász dolomit röge a 

Budai Márgára csúszott. Szerinte ez utóbbira utalhatna a dolomit alatti márgának 

a Sas-hegy és Gellért-hegy közötti árok felé való ÉK-i dőlése. W E I N ( 1 9 7 7 ) térképe 

is jelzi a szerkezetet, de értelmezése furcsa; szerinte az eocén délkelet felé 

tolódott rá a triász dolomitra. BALLÁ & D U D K O ( 1 9 9 0 ) szerint a szerkezet a hegység 

területén több helyről ismert poszteocén (miocén?) gyűrődés-pikkelyeződés 

bizonyítéka. F O D O R et al. ( 1 9 9 4 ) és MAGYARI ( 1 9 9 6 ) említett értekezéseikben 

szintén felhasználták a feltárást. A felső-eocén üledékképződéssel egyidejű, majd 

az eocén után folytatódó, D K - i vergenciájú rátolódás csapását WEINÍŐI , rátoló-
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1. ábra. Késő-eocén szerkezetek és a feszültségtér fejlődésének vázlata a Budai-hegységben, FODOR et 
al. (1992) alapján. A vizsgált sas-hegyi terület a déli nyírási zónában van. Az üledékes felérek és 
feszültségtengelyek átlagolt értéket tükröznek 

Fig. 1 Late Eocene structures and evolution of stress field in Buda Hills, after FODOR et al. (1992). The 
investigated Sas Hill (S) is situated in the southern dextral shear zone. The dikes and stress axes reflect averaged 
values 

dásos jellegét FöLDVÁRitól vették át. A szerkezeti elem irányára és jellegére azon
ban nem rendelkeztek új adattal. 

A későbbi hivatkozások ellenére, az eredeti szelvény értelmezése nem oldódott 
meg. A megoldatlanság egyik fő oka az lehetett, hogy a feltárás csak rövid ideig 
volt látható a Hegyalja út támfalának megbontása idején (FÖLDVÁRI 1933). 1991 
decemberében, az egykor megbontott támfal északnyugati folytatásában ház
alapozásra került sor, így a problematikus szelvény további szakaszát tanulmá
nyozhattuk. Véleményünk szerint, a most megfigyelt új feltárással magyarázható 
FÖLDVÁRI (1933) megfigyelése, bár az általa feltételezett egyik megoldást sem 
tartjuk valósnak. Az új feltárásnak és a Sas-hegyen tett további megfigyeléseknek 
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I I Porló triász dolomit 
Powdered Triassic dolomite 

Kovás, vasas márga 
Silicified, ferruginous marl 

Kaotikusan gyűrt márga 
Chaotic falas in mart 

Agyag sáv 
Clay zone 

2. ábra. Triász dolomit és Budai Márga érintkezése a korabeli Sashegyi út - Zólyomi út - Miasszonyunk 
útja közelében (FÖLDVÁRI 1933, 84. ábra). A legnagyobb triász tömb az eocén felett van. A helyszín a 
mai Hegyalja út 118/b közelében lehetett (4. ábra) 

Fig. 2 Contact of Triassic dolomite and Eocene Buda Marl near the Sashegyi, Zólyomi and Miasszonyunk roads 
FÖLDVÁRI, 1933, Fig. 84.). The largest Triassic boulder is situated above the Eocene marl. Probable location near 
the new outcrop, Hegyalja road 118/b (Fig. 4) 

jelentős szerepe lehet a Budai-hegység késő-eocén és oligocén-miocén szerkezet
alakulását illetően is. 

Földtani környezet , képződmények 

A Sas-hegy Budapest egyik leglátványosabb hegye, gerince K-Ny-i irányú, 
egyezően a szomszédos Gellért-hegy és Ördög-orom csapásával (1. ábra). 
Központi magját csaknem teljesen triász karni-nori(?) dolomit adja, s az ezen 
növő páratlan növénytársulások miatt szigorúan védett terület, csak engedéllyel 
látogatható. 

Déli és keleti oldalai meredeken - helyenként közel függőlegesen - szakadnak 
le (3. ábra). Ny-ÉNy-felé kisebb nyereggel kapcsolódik a Széchenyi-hegy töme
géhez (1. ábra). Topográfiailag „sokcsúcsú" hegy: nyolc rögből áll, amelyet É É N y -
DDK-i csapású, egymással párhuzamos törések választanak el egymástól 
(ScHAFARZiK & V E N D L 1929) (4. ábra). A dolomit háromféle kifejlődésben jelenik 
meg (VÍGH & HORUSITZKY 1940): a keleti három rögön fehér-világosszürke, vastag
pados, a középső kúpokon szaruköves dolomit, míg a két nyugati kúpot sárga, 
szürke, „sávos, kovasavas" dolomit alkotja. A meredek keleti és déli oldalon a 
dolomit erősen breccsás, foltokban porló. Dőlése a Budai-hegységben szokatlan 
módon jól látható, NyDNy felé 40-60°-os (SCHAFARZIK & V E N D L 1929). 

Magán a hegyen csak elszórtan fordulnak elő triásznál fiatalabb képződmé
nyek. A legmagasabb ( V I . ) blokk tetején 30 cm vastag kvarckavicsos-tűzkő
kavicsos, homokos pannóniai konglomerátum található egy kis foltban (4. ábra) 
(SCHAFARZIK & V E N D L 1929; SCHAFARZIK et al. 1964). A blokk csúcsának peremén 
foszlányokban 1-2 méter vastagságú dolomit-konglomerátum előfordulások a 
késő-eocén tengerelöntést dokumentálják. A fedetlen térképen a legmagasabb 
csúcs környékén eocén márgát valószínűsítünk, hasonlóan a V I . és V I I . blokk 
között is. Ugyanezen blokk meredek déli oldalában É-D-i csapású, kovásodott, 
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3. ábra. A Sas-hegy látképe keletről (a Flamenco szálloda ablakából). Jól látható a déli eltolódásos 
peremvető és a keleti meredek peremvető. E balos-normálvető környezete lehetett a Hegyalja úti 
feltárásba betelepült dolomittömbök forrása. A csillag a Hegyalja úti feltárást jelzi (5 . ábra). A törés a 
kora-miocén végén és a középső-miocénben normálvetőként reaktiválódhatott 

Fig. 3 Panoramic view of the Sas Hill from the east (from the Hotel Flamenco). The southern dextral strike-slip 
and the eastern sinistral-normal boundary fauts are well visible. This latter can be the source for dolomite 
boulders deposited into the marl on the Hegyalja road. Star indicate the location of the outcrop in the Hegyalja 
road (Fig. 5). The eastern boundary fault was reactivated as normal fault during the late Early to Middle 
Miocene rifting phase 

5-30 cm vastag, márga telérek harántolják a déli oldal teljes szelvényét. Hasonló 
kitöltésű, de változó irányú üledékes telérek és kisebb foltok a V I I . blokk déli 
oldalán is megjelennek (4. ábra). 

A hegy triász dolomit tömegét palástszerűen Budai Márga és oligocén agyag 
öleli körül (4. ábra; SCHAFARZIK & V E N D L 1 9 2 9 ; W E I N 1 9 7 7 ) . Dőlésük a hegy déli 
oldalán déli, a keleti oldalán keleti, észak felől jórészt nyugati vagy északkeleti 
(SCHAFARZIK & V E N D L 1 9 2 9 ) . A mért dőlésszögek keleten és délen igen meredekek: 
40-50° , illetve akár 85° fokosak is lehetnek. 

A Hegyalja út feltárásai 

Házalapozás a Hegyalja út 118/b-ben 

A hegy északkeleti lábánál, a Hegyalja út 118/b ház alapozása során 1991 
decemberében 10 m vastagságban 335/25° dőlésű Budai Márgát tártak fel. Az 
összlet szürke iszapkő, lemezes agyagkő, dolomit- és tűzkőbreccsa, homokkő, 
mészhomokkő, homokos márga és agyagmárga váltakozásából áll (5. ábra). A 
dolomitbreccsa lencsékként és izolált b lokkokként települ a márgába. A 
vastagabb lencsék gradáltak, a szemcsék átlagátmérője 1-5 cm, de a bázisukon 



4. ábra. A Sas-hegy fedetlen földtani térképe SCHAFARZIK & VENDL ( 1 9 2 9 ) , WEIN, ( 1 9 7 7 ) és saját megfigyeléseink alapján. A római számok 
SCHAFARZIK & VENDL ( 1 9 2 9 ) térképén elkülönített triász blokkokat jelzik 

Fig. 4 Geological map of the Sas Hill without Quaternary formations, after SCHAFARZIK & VENDL (1929), WEIN, (1977) and own observations. Latin 
numbers correspond to blocks of the map SCHAFARZIK & VENDL (1929) 
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5. ábra. Hegyalja út 118/b házalapozás: Budai Márgába triász dolomit breccsa lencsék, méteres átmérőt 
is elérő dolomittömbök települnek 

Fig. 5 Hegyalja road 118/b, foundation of a house: Triassic dolomite breccia lenses, dolomite boulders attaining 
1 m in diameter are intercalated in Late Eocene Buda Marl. Olistholites are derived from rock fall, induced by 
earthquakes along the boundary fault of the Sas Hill. Slump fold can be connected to tilting of marl beds, due to 
motion along the eastern boundary fault of the Sas Hill 

0,5-2 m átmérőjű tömbök is előfor
dultak (5, 6. ábra). A breccsa-lencsék 
gyorsan kiékelődnek, így a fedő és fekü 
márgarétegek összeérnek. A breccsa-
testek kis kiterjedését igazolja, hogy a 
feltárástól kb. 100 m-re ENy-ra, a 
Hegyalja út 122/b ház garázsalapozá
sában már nem jelent meg dolomit a 
Budai Márgában. 

Az alapozás DK-i (EK-DNy-i csapá-
sú) falának felső harmadán egy mesze
sebb rétegcsoport atektonikusan erő
sen meggyűrődött (5. ábra). A deformá
ció a fekvő márgában gyorsan, folyto
nosan elenyészik. A deformáció az 
érintett rétegcsoportot teljesen áthatot
ta, bár az üledék belső szerkezete nem 
esett szét. Ezek a jegyek csuszamlásra 
és az ahhoz kapcsolódó üledékrogyá-
sos redőre utalnak. Mivel a feltárt szel
vény nem dőlésirányú, így a jelenség a 
látottnál élesebb formákat alkot és a 
rétegek valóságos dőlése is merede
kebb. 

A breccsa testek mellett a márgába 
10-20 cm vastag mészhomokkő rétegek 
települnek, amelyek normál gradációt 

6. ábra. Több méteres dolomittömb az alapozás 
délnyugati sarkában 

Fig. 6 Dolomite boulder in the southwestern corner 
of the outcrop: (house foundation) 
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mutatnak. A Budai-hegység többi feltárásához hasonlóan (VARGA 1985), itt is 
zagyárak üledékével állhatunk szemben. A finomszemű márga, agyagmárga 
pedig a zagyárak szünetében leülepedő „háttérüledéket" reprezentálja. 

A feltárás üledékföldtani értelmezése 

A breccsa-betelepülések lencsés geometriájuk és gradációjuk alapján gravi
tációs tömegmozgással keletkeztek. A méternél is nagyobb tömbök kőomlás 
hatására jöhet tek létre. A nagy tömbök közeli forrást valószínűsítenek. Kézen
fekvőnek látszik, hogy a dolomit-tömbök a közeli Sas-hegy egykori - tenger alatti 
vagy tengerből még kiálló - magaslatáról származnak. Magában a márgában 
települő mészhomok-rétegek is gravitációs tömegmozgás eredményei, habár a 
szállító mechanizmus (zagyár) és szállítási távolság eltérő volt a breccsához 
képest. Valószínű forrás a magasabb térszínen (Széchenyi-hegy?) egykor létezett 
karbonátplatform lehetett. A márgában megfigyelt csuszamlásos redő szintén a 
Budai Márga lerakódása közbeni instabil térszínt jelez. A dinamikus üledék
képződés és üledékes deformáció kapcsolatban lehet egykori földrengésekkel, 
amelyek az áthalmozásokat kiváltották. 

FÖLDVÁRI korábbi szelvényének lehetséges értelmezései 

FÖLDVARI (1933) e fenti feltárás közelében, valószínűleg annak közvetlen déli 
folytatásában közölte részletes ÉNy-DK-i csapású keresztszelvényét (2. ábra). 
Véleményünk szerint, az eocén felett levő triász dolomit az általunk megfigyelt 
áthalmozott breccsalencsékhez hasonló vagy akár egy még nagyobb egységes 
tömb vagy tömbsor lehet. A szelvény (a) pontjánál levő tömbre ez biztosan igaz, 
ugyanis FÖLDVÁRI (1933) jelzi, hogy e tömböt minden oldalról márga veszi körül. 
További bizonyíték, hogy a dolomittömb feletti márga dőlésszöge a dolomittól 
távolodva csökken. Lehetséges ugyanis, hogy a dolomittömb lerakódása után 
m é g tovább csúszott, mialatt tetejét a lerakódó és gyorsan deformálódó márga 
ré tegek csak fokozatosan fedték be. 

Szerintünk tehát nem valószínű, hogy a dolomittömb igazi kompressziós 
deformáció hatására tolódott volna a márgára. Inkább gravitációs eredetű szin-
szediment rácsúszásról beszélhetünk. A dolomit tömb a márgára való „érke
zéskor" meggyűrte az alá került rétegeket, amint azt FÖLDVÁRI (1933) leírása jelzi 
(2. ábra). 

A dolomit-márga érintkezés elvileg egy meredek törészónában is elképzelhető. 
Ekkor a szelvény DK-i fele egy ENy-DK-i vetőzónában van, amely mentén a 
dolomit és a márga érintkezik. Erre a márga erősen kovásodott volta, a dolomit 
porló jellege, és hévforrás feltörésekből származó fülkéi, elszíneződései, ásvány
kiválásai utalhatnak (FÖLDVÁRI 1933). A dolomit alatt lévő márga a vetőzónába és 
a dolomit üregeibe a vetőműködés során préselődhetett be. E lehetőség ellenére, 
szomszédos megfigyeléseink az első üledékes megoldást támogatnák. 

Korábbi szerzők a Sas-hegy más pontjain már megfigyeltek gravitációs tömeg
mozgásra, jelentős háttérreliefre utaló üledékföldtani jegyeket. így SCHAFARZIK & 
V E N D L (1929) szerint a Budai Márga padokban vékonyabb-vastagabb felső-eocén 
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tengerparti, abráziós eredetű szarukőkonglomerátum rétegek települnek (a 
Sashegyi út keleti harmadán). Szintén abráziós konglomerátum betelepüléseket 
említ a hegy északi lábánál települő Budai Márgából V Í G H & HORUSITZKY ( 1 9 4 0 ) is. 
Mindkét esetben a forrás a hegy központi csúcsainak valamelyike lehetett ( I I I , V. 
blokk) ahol tűzköves dolomit fordulhatott elő. 

A Sas-hegy szerkezeti elemei és fejlődésük 

A töréses szerkezetek térképi geometriája 

A Sas-hegy védett területét délről egy jelentős K-Ny-i csapású törés határolja 
( 3 , 4 . ábra) A természetvédelmi terület alján 1 0 - 2 0 m magas sziklafalak tövében 
halad. Ny-felé kissé NyÉNy-i csapással folytatódik az Ördög-orom felé. E törést 
F O D O R et al. ( 1 9 9 2 , 1 9 9 4 ) a Budaörsi, MAGYARI ( 1 9 9 6 ) a Gellért-hegyi eltolódásos 
zóna részeként ismertette (1. ábra). A Sas-hegyet К és EK felől egy görbült, íves, 
észak felé széttartó vetőrendszer határolja ( 4 . ábra). Ennek legkeletibb eleme a 
Hegyalja út mellett, azzal igen kis szöget bezárva halad, míg az ettől nyugatabbra 
húzódó ágat a Földrengéstani Obszervatórium mögött, a meredek sziklafalak 
jelzik ( 3 , 4 . ábra). Ez az ág a Meredek utcánál Ny-ra fordul a hegy északi oldala 
mentén. A hegy ezen oldalán, a természetvédelmi terület határában további 
NyÉNy-i vetőág valószínű. Ahogy a keleti és északi oldalt egybefüggő, íves vető 
határolja, ugyanúgy a nyugati oldal peremtörése is ívesen a déli oldal vetőjére 
simul ( 4 . ábra). 

A hegyen belüli kisebb völgyecskék felé a triász kőzetek éles, egyenes feltárás
határral jelentkeznek és kisebb belső tagoló vetőket jelezhetnek. Ez alapján 
osztotta 8 blokkra SCHAFARZIK & V E N D L ( 1 9 2 9 ) a hegyet. A legnagyobb csúcs ( V I . 
blokk) keleti oldalán a triászban számos kőzetrés jelenik meg. Ezek párhuza
mosak a peremtől 2 0 m-re Ny-ra levő eocén márga telérrel (I. tábla, 1). A vápákban 
feltárás nincs, legfeljebb a csúcsokról lehúzódó triász dolomittörmelék jelenik 
meg. A hegy csúcsai közötti kis völgyek véleményünk szerint kis tektonikus 
árkok, talpukon eocén üledék valószínűsíthető. Ezeket az árkokat is preformáló 
törések a déli és északi perem vetőket kötik össze ( 4 . ábra). 

Preeocén szerkezeti elemek 

A jelentősen délnyugat felé billentett triász dolomitrétegeket számos kőzetrés 
metszi. A kőzetrések egy része a rétegzéshez képest szimmetrikus geometriát 
mutat. Ezeknek nagy része a rétegzésre merőleges. A rétegek vízszintesbe billen
tése után függőleges töréseket látunk, melyeket jórészt húzásos hasítékoknak és 
kisebb részt kiegészítő eltolódásos kőzetréseknek értelmezhetünk ( 7 . ábra). Mivel 
a kőzetrések billentés előtt keletkeztek, az első billentésnél (gyűrődésnél) időseb
bek. W E I N ( 1 9 7 7 ) szerint a gyűrődés kréta korú, ilyenek (vagy akár jura korúak) 
lehetnek a billentett kőzetrések. 
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A Sas-hegy késő-eocén szerkezeti elemei 

A legfontosabb késő-eocén szerkezeti elemek a kovás márgával kitöltött telér-
rajok (MAGYARI 1996). Az erős kovás átitás miatt paleontológiái bizonyítékok nem 
állnak rendelkezésre a márga besorolását illetően. A kovásodás erőteljes volta, a 
szín, a települési mód, a szövet erősen hasonlít a Budaörs melletti telérek anya
gához. Úgy véljük, a Sas-hegyen is a bryozoás és a Budai Márga alkot teléreket. 
Csapásirányuk N y - K és E - D között változik, jórészt függőlegesek vagy igen 
meredekek (>70° ) . Színük sárgásbarna, maximális vastagságuk 30 cm, hosszuk 
akár 20^40 m is lehet. A VII. és részben a VI. blokk déli, triász dolomitból álló 
oldalát hálózzák be (I. tábla, 1). Egyes telérek a kovás átitatásnak köszönhetően 
éles taréjokként állnak ki a relatíve puhább dolomitos anyagú térszínből. Főleg a 
VII. blokk oldalában a telérek környezetében a dolomit a márga injekciók hatá
sára mozaikosra is darabolódott. A VI. blokk déli oldalán egy 1 m magas, 15 cm 
széles márga telérben dolomit-homokkő laminákat lehet megfigyelni ( I tábla, 2). 
A laminák dőlése a fő déli lejtő felé irányul és alulról felfelé csökken. Ez egyértel
műen a telér déli falának fokozatos lecsúszását, és az azzal lépést tartó üledék
képződést jelzi. A laminák a déli telérfal mentén visszahajtanak, sőt kissé meg
gyűrődtek. E je lenség a fal menti felfelé mutató vízkiszökésre utal. A márga azon
ban nemcsak függőleges telérekbe, hanem más, már (a késő-eocén előtt) létező 
repedésbe is benyomult . így megfigyeltünk a triász réteglap mentén, azzal 
párhuzamosan dőlő kovás márgát ( I tábla, 3) illetve a leírt, jura?-kréta? billentett 
kőzetrések mentén benyomuló márgateléreket (7 . ábra, I. tábla, 3). Ezek a telérek 
nem használhatók a feszültségtér becslésére. A rétegpárhuzamos telérek speciális 
esete, amikor a márga az algagyepes dolomit lemezei közé nyomult be. így egy-
egy algagyepes horizontot teljesen átjárt a sárgásbarna kovásodott márga, 
melynek átitatott lemezei között még triász dolomit anyagú breccsadarabok is 
találhatók ( I tábla, 4). A márgalemezes dolomit előfordulásai folyamatos össze
köttetésben vannak egy-egy telérrel vagy nagyobb törés injekciós kitöltésével és 
azok szűkebb környezére szorítkoznak. Korábbi szerzők a Sas-hegy nyugati 
rögeiről „márgalemezes dolomitot" ismertetnek. A fenti megfigyelések szerint 
lehetséges, hogy ez a képződmény nem elsődlegesen triász korabeli képződésű, 
hanem utólagosan kialakult, kovásodott felső-eocén márgával átitatott alga
gyepes dolomit (MAGYARI 1996). Feltehetően, az algagyepszőnyeg már diagene
zisük közben többé-kevésbé fellazulhattak (TUCKER & W R I G H T 1990), s ezek közé 
préselődött be hidraulikusan az eocén márga. 

Mind a rétegpárhuzamos, mind a meglévő kőzetrések mentén megjelenő, 
mind az új telérek létrejötte valószínűleg a Budai-hegység déli részére jellemző 
késő-eocén hidraulikus brecscsásodás eredménye (MAGYARI 1994). Erre utal a 
telérek menti erős breccsásodás, a rétegpárhuzamos telérek lamináinak meredek 
dőlése - a meredek dőlés fennmaradásához a benyomuló üledékfilm gyors befa
gyása, kőzettéválása szükséges. A gyors kőzettéválásra utal egy másik meg
figyelés is; egyes márgatelérekben szögletes, feltöredezett márgaklasztokat látni; 
a gyors diaganezist nyilván újabb breccsásodás-benyomulás követte (I. tábla, 3). A 
telérek fala mentén látható vízkiszökési szerkezetek nagy eredeti víztartalomra 
utalnak, mely hirtelen távozott az üledékből. A hidraulikus breccsásodás leg-
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7. ábra. A Sas-hegyen mért töréses szerkezeti elemek sztereografikus vetületi ábrázolása. Alsó félgömb 
vetület, Schmidt-háló. A feszültségtengelyek számítása és az ábrázolás ANGELIER (1984) módszerével 
készült 

Fig. 7 Stereographic picture of the brittle structures on the Sas Hill. Lower hemisphere, Schmidt net. Stress axes 
were calculated and structures presented by the method of ANGELIER (1984) 
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átkötő te lé rszakasz \ 
connecting dikelet \ 

i ±S oblique 
\ * segment 

inkább földrengések hatására jöhetett 
létre, amint azt MONTENAT et al. (1987) 
megfigyelte. 

A dolomit dombok déli lábánál a 
márga felérek kisebb-nagyobb réteg
zett foltokhoz kapcsolódnak VÍGH & 
HORUSITZKY (1940) ezeket a foszlányo
kat kovásodott Budai Márgának tartja, 
ami egyezik a mi kőzetrétegtani megfi
gyeléseinkkel is. A foltok és a felérek 
gyakran lépcsősen lefutó testeket alkot
nak. Az üledékfoltok gyakran a mere
dek falakhoz kenődnek hozzá anélkül, 
hogy rétegfolytonosságuk megszakad
na, dőlésük 10-30°-ból 60-75° fokossá 
válik (9. ábra). Ez a képlékeny mere
dekké válás azt jelzi, hogy a lépcsők 
aktív vetők lehettek, s a márga ülepe
dése idején, de legalábbis a teljes 
kőzettéválás előtt működtek. így e 
szinszediment-szindiagenetikus vetők 
a telérekkel egyidősek. A meredek, fel
vonszolt márgates tek ment i vetők 
egymáshoz képest kulisszás helyzetű
ek, és a déli fő eltolódásba simulnak, 
azzal mintegy 15-30°-os szöget zárnak 
be. 

Kinematika - a vetőrendszer fejlődése 

A vetők kinematikájára nincsen elég 
megbízható adatunk, az eocén felérek 
irányából azonban megbecsülhetjük a 
késő-eocén feszültségtér tengelyirá
nyait. A teléreket ugyanis szakításos 

(tenziós) hasadékoknak tartjuk, melyek merőlegesek a széthúzás irányára 
(HARDING 1973; RAMSAY & HUBERT 1987). A felérek egy része ÉNy-DK-i irányú, ez 
lehetett tehát a maximális vízszintes főfeszültség (oT vagy o2) iránya, míg a rá 
merőleges EK-DNy-i irány a legkisebb vízszintes tengelynek felelhet meg. Az 
eltérő telérirányokat időben (a késő-eocénen belül) változó tenzióval magyaráz
hatnánk, de a rendelkezésre álló rövid földtani idő és a felérek ENy-DK-re közel 
szimmetrikus elhelyezkedése e megoldást nem valószínűsíti. Sokkal inkább 
elfogadható, hogy egyes felérek ferdén nyíltak ki, a K-Ny-iaknak jobbos, az É - D -
ieknek balos komponensük is volt. Ezt bizonyítja, hogy néhány, kulisszás 
helyzetű É-D- i télért ÉNy-DK-i telérágak kötnek össze, így a felérek pull-apart 
szerű kinyílást mutatnak (8. ábra). Ilyen ferdén kinyíló üledékes vagy ásványos 

8. ábra. Ferdén kinyíló, É-D-i csapású márga 
telér a Sas-hegy déli oldalán (VI. blokk). Az 
átfedő telérek geometriája egy balos pull-apart 
medencére emlékeztet 

Fig. 8 North trending Eocene marl dike on the 
southern slope of the Sas Hill (block VI.). Note the 
possible sinistral shear along the "pull-apart" dyke 
walls 
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9. ábra. Triász dolomitnak támaszkodó, vetőlapok mentén elvonszolt bryozoás és/vagy Budai Márga 
rétegek, üledékes telérek a Sas-hegy déli lábánál (VII. blokk). A törések a Sas-hegy déli jobbos 
eltolódásos peremvetőjével 10^40° szöget alkotnak. Az elvonszolás részben eocén, részben oligocén-
kora-miocén lehet 

Fig. 9. Strongly tilted Eocene bryozoan or Buda Marl, sedimentary dykes, layers dragged along fault planes. 
Footwall is of Triassic dolomite. Faults are at 10 to 40° to the main southern dextral strikes-slip boundary fault 
zone of the Sas Hill. Dragging can partly be Eocene, partly Oligocène - Early Miocene in age 

teléreket F O D O R et al. ( 1 9 9 4 ) a csillaghegyi eocénben és a Tétényi-plató szarma

tájában mutatott ki. 

A feszültségtér iránya és kulisszás telérek alapján a Sas-hegy déli, K-Ny-i 

csapású déli és északi peremvetője jobbos, az ENy-DK-i irányú „átkötő" vetők 
pedig normál kinematikájúak lehettek. A déli peremvető jobbos kinematikáját 
támasztja alá, hogy a hegy DK-i csücskében a jobbos eltolódáshoz kisebb, ÉNy 
felé dőlő lapos rátolódások kapcsolódnak, egy elméleti jobbos nyírózóna 
vetőmintájának megfelelően (HARDING 1 9 7 3 ; W I L C O X et al. 1 9 7 3 ) (7 . ábra). 

Szinte mindegyik vető mentén megfigyelhetjük az eocén rétegek elvonszoló-
dását. Ez részben a diagenezis alatt, részben utána történhetett. A déli eltolódás 
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jobbos kinematikát támasztja alá, hogy a K-Ny-i törés mellett, a V I - V I I . blokk 
közötti árok folytatásában a triász dolomit vetőbreccsás falához délies, 80-85° 
dőléssel laminált agyagkő, Budai Márga vagy Tardi Agyag(?) lapolódik. Ez a 
meredek dőlés normálvetőknél megje lenő elvonszolásnál n e m valószínű. 
Ugyancsak eltolódásra utal, hogy a meredek, felvonszolt márgatestek menti 
vetők egymáshoz képest kulisszás helyzetűek, és a déli fő eltolódásba simulnak, 
azzal mintegy 15-30°-os szöget zárnak be. E szerint, a peremi eltolódás folyta
tódott az eocén után is. A késő-eocén és oligocén-kora-miocén fázis feszültség
tere, vetőkinemtikája között nem tudunk lényeges különbséget kimutatni. 

A Sas-hegy déli és északi jobbos eltolódásai jól illeszkednek a környező hegyek 
deformációjához, azaz részét képezik a Budaörsi (FODOR et al. 1992) vagy Gellért
hegyi (MAGYARI 1996) jobbos eltolódásos zónának (1. ábra). Értelmezésünk szerint 
a jobbos elmozduláshoz kapcsolhatók azok a Tardi Agyagot érintő redők, 
amelyeket BALLÁ & DUDKO (1990) valamint BENKOVICS (1997) a Gellért-hegy déli 
oldalán figyeltek meg. 

Ezen eltolódásos, helyileg és időben hol transzpressziós, hol transztenziós fázis 
kezdete a késő-eocénre tehető, amit a Sas-hegyen számos töréses szerkezet 
igazol. Mivel a déli eltolódás mentén a triász és az eocén vagy oligocén minden
hol tektonikusán érintkezik (VÍGH & HORUSITZKY 1940), ezért a mozgás az eocén 
után is folytatódott. A fázis befejeződése budai és távolabbi analógiák alapján a 
kora-miocén végén (eggenburgiban?) lehetett (FODOR et al. 1999), a Sas-hegyen 
csak poszteocén kor igazolható közvetlenül. 

Néhány kovás márga telér falán vetőkarcokat lehetett megfigyelni, melyek 
normál vagy normál-eltolódásos kinematikájúak (7. ábra). E N y - D K és É-D-i 
irányú kőzetrések metszik a márgát és az eocén breccsát is. A kevés karcból 
számított feszültségtér KÉK-i extenziót mutat, ami kissé eltér az eocén telérekből 
becsült iránytól. E szerint a telérek reaktivációja az eocéntől eltérő feszültség
térben történt (bár a kis számú adat, és a pontos eocén feszültségtengely hiánya 
miatt ez óvatosan kezelendő). Ilyen feszültségtér a szomszédos Gerecsében és a 
Pesti-síkság-Gödöllő vidékén a kora-miocén végén és középső-miocénben, a 
Pannon-medence riftesedése kezdetén lépett fel (BADA et al. 1996; NÉMETH 1999; 
F O D O R et al. 1999). Ez a feszültségtér reaktiválta az eocént is metsző térképi 
normálvetőket, balos eltolódásokat. A legnagyobb ilyen törés a Sas-hegy keleti 
peremvetője, ami a morfológiában is nagyon élesen látszik (3. ábra). A Hegyalja 
úton és a Kalló esperes utcában a Budai Márga nyugatias dőlésű, ami kötődhet a 
keleti peremvető visszabillentő hatásához. Lehetséges, hogy a levetett keleti 
blokk magában foglalta a teljes Gellért-hegyet és azt a normálvető felé, azaz 
nyugatra-délnyugatra billentette (3. ábra). 

Kapcsolat a vetőminta és a Hegyalja úti feltárások között 

A Hegyalja úti új feltárás és FÖLDVÁRI (1933) szelvényének újraértelmezése 
alapján a Budai Márgába triász dolomit olisztolitok és breccsa-testek települnek. 
A dolomit forrása egy közeli aktív vető lehetett. A térkép (4. ábra) elemzése 
alapján ez a vető a közeli Sas-hegy KÉK felé néző lejtője mentén húzódik. Mivel 
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ez a lejtő (vetőzóna) a becsült késő-eocén feszültségtér alapján egy balos kompo-
nensű normálvető-zónának felel meg, valószínű, hogy a dolomit-tömbök lesza
kadását és az áthalmozást ezen peremvető mozgása, a balos normálvető menti 
földrengések válthatták ki. így a Hegyalja úti triász olisztoütok a Sas-hegy keleti 
peremvetőjének késő-eocén mozgására utalnak (habár nem bizonyítják azt egy
értelműen). A feltárások azért is jelentősek, mert a késő-eocén folyamán normál-
vetőik) működését valószínűsítik a K-Ny- i jobbos eltolódási zónán belül. 
Tágulásos szerkezetek megjelenése ugyan természetes az eltolódásos zónákban 
(pl. W I L C O X et al. 1 9 7 3 ) a Budai-hegységben azonban - a teléreken kívül - ilyet 
eddig keveset mutattak ki. 

Következtetések 

A Hegyalja úti időleges feltárásban olyan Budai Márga rétegsort észleltünk, 
amelyben áthalmozott triász dolomit olisztolitok és breccsa-lencsék, rétegek 
települnek. Mivel a márga háttérüledékbe mészhomokkő-turbiditek települnek, 
a gravitációs tömegmozgás az egész rétegsort jellemzi. Megfigyeléseink alapján 
az új feltárástól közvetlen délre, FÖLDVÁRI ( 1 9 3 3 ) által leírt szelvényben az eocén 
márga felett látható triász dolomit szintén egy olisztolitnak tekinthető, amely 
gravitációsan rácsúszott az eocén márga rétegeire. A triász olisztolitok forrása a 
Sas-hegy északkeleti lejtője lehetett. Az áthalmozást erős tektonikai mozgások, 
azaz földengések válthatták ki. 

A triász dolomithegy relatív emelkedése (a márgás medence süllyedése) során 
a peremvetők mentén a márga dőlése fokozatosan meredekebbé válhatott, s 
ennek hatására lejtőirányú csuszamlások alakultak ki a még nem konszolidáló
dott összletben. Ennek egyik jelensége a megfigyelt csuszamlásos redő. A csu
szamlások egészen a hegy központi részéig hátraharapózhattak, ahonnan ab
ráziós konglomerátum és breccsa testek ülepedtek a mélyebb márga medencébe. 

További aktív szerkezetalakulásra utalnak a hegy egész tömegét átjáró, eocén 
márgával kitöltött felérek. Az ENy-DK-i csapásúak szakításos eredetűek, az 
ÉÉNy-DDK-i irányúak balos eltolódásos komponensűek. A déli peremvetővel 
párhuzamos, K-Ny-i csapású felérek kinyílása jobbos eltolódásos jellegű lehetett. 
A felérek mellett a déli jobbos eltolódás eocén aktivitására utalnak a plasztikusan 
elvonszolt eocén üledékek is. 

A késő-eocén mozgások később, az oligocén-kora-miocén alatt is folytatódtak, 
amint erre az elvetett, illetve meredeken kibillentett vagy közel függőlegesre 
vonszolt eocén-kora-oligocén rétegek utalnak. Az eltolódásos feszültségtér kom
pressziós főtengelye ENy-DK-i , a tenziós tengelye ÉK-DNy-i irányú lehetett. Az 
eltolódásos deformáció a Budai-hegység déli részét jellemző nyírási zónában 
történt. 

A kora-miocén végén, a középső-miocén elején fellépő széthúzás reaktivál
hatta a Sas-hegy keleti peremvetőjét. A késő-eocén aktivitás mellett, e normál 
jellegű reaktivációnak köszönhető a mai meredek morfológia és esetleg a levetett 
Gellért-hegyi blokk nyugati irányú kibillenése. 
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Táblamagyarázat -Explanation of Plate 

I. tábla - Plate I 

1. ÉNy-DK-i irányú, kipreparálódott, kovásodott márga anyagú eocén neptuni telér 
breccsásodott triász dolomitban a Sas-hegy VI. blokkjának délkeleti oldalán, a felső turistaút 
magasságában 
NW-SE trending silicified Eocene marl neptunian dike in brecciated dolomite, on the southeastern side 
of the block VI (Fig. 4), along the upper touristic path. Dikes can indicate NW-SE ol and 
perpendicular 0"3 

2. 5-15 cm széles dolomit-homokkő telér a Sas-hegy déli oldalán. A kis nyilak a fokozatosan 
laposabban dőlő laminákat, a nagy nyilak vízkiszökési szerkezeteket jeleznek. A ceruza 15 cm 
hosszú 
5-25 cm thick Eocene marly dolomit-arenite dike on the southern slope of the Sas Hill. Note the gradual 
tilting of the laminae (small arrows) and water escape structures (large arrows). Pendle is lb cm long 

3. Márga és dolomit klasztokat cementáló márga telér (Sas-hegy VI. blokkjának déli oldala). A 
márga kiasztok gyorsan diagenizálódott, ismét feltöredezett korábbi telérkitöltésből származ
hatnak. A ceruza 15 cm hosszú 
Marl dike containing marl and dolomite clasts (Sas Hill, VI. block, southern slope). The marl clasts 
could be derived from quickly lithified, fractured earlier dike filling. Pendle is 15 cm long 

4. Kovásodott, lemezes márgával átitatott algagyepes dolomit, a Sas-hegy VII blokkjának déli 
oldalán. A breccsásodott dolomitkiasztok a márgás átitatás erőteljes voltát jelzik 
Triassic dolomite with algal mats, penetrated by silicified, platy Eocene marl on the southern side of the 
block VII (Fig. 4). Brecciated dolomite clasts indicate the intensity of marl injection. This rock type was 
considered as a specific Triassic development by WEIN (1977), although an Eocene transformation from 
"simple" Triassic algal dolomite is probable 
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