
Bevezetés

Az OTKA által támogatott kutatás fő célja a Pilis-
vonulat triász képződményeinek részletes rétegtani és
szedimentológiai vizsgálata, a platform- és medencefáci-
esek egymáshoz viszonyított tér- és időbeli kapcsolatának
tisztázása, és ezek alapján a platformok és medencék késő-
triász fejlődéstörténetének és ősföldrajzi helyzetének re-
konstrukciója volt.

A platformkarbonátok vizsgálata céljából részletes és
szisztematikus terepi szelvényezést végeztünk a Nagy- és a

Kis-Kevélyen; a Pilis-tető déli oldalának kettős gerincén és a
pilisszántói kőfejtőben; a Csévi-szirteken és az Ajándék-
barlangban; a Kétágú-hegy vonulatában az Öreg-szirten, a
Fehér-szirten és a kesztölci kőfejtőben; valamint a Nagy-
Strázsa-hegyen és a Sátorkőpusztai-barlangban. A medence-
fáciesű rétegsor vizsgálata céljából részletes terepi szelvé-
nyezést végeztünk a Fekete-hegyen (Háromszáz-garádics) és
a pilisszentléleki Cserepes-völgyben. A mintákból készült
(többnyire nagyméretű) csiszolatokon részletes mikrofácies-
elemzést végeztünk, és sort kerítettünk a foraminifera-fauna
és a mészalga-flóra őslénytani vizsgálatára is.
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Kivonat

A Pilis-vonulat Dachsteini Mészkő rétegsora a Neotethys selfjén kialakult sekélytengeri platform háttérlagúnájában képződött a nori során.
A nori közepén aktivizálódott extenziós tektonika hatására jött létre a platformon belül a félárok-jellegű Feketehegyi-medence, amelynek lankás
egyenlejtes rámpáján viharüledékek, a medence mélyebb régiójában ugyanakkor disztális turbiditek és medenceüledékek rakódtak le. A kiemelt
helyzetben maradt blokkok peremét foltzátonyokkal tarkított ooid-homokdombok alkották. A késő-nori legnagyobb elöntés idején a Feketehegyi-
medence nyitottabbá vált, majd a nori–rhaeti határon kialakult magasvíz idején a platformlejtő előrenyomult a medence felé.

A pilisszántói kőfejtő sekélytengeri mészkövéből előkerült Diplopora annulata algafaj középső-triász platformkarbonát jelenlétére utal a Pilis-
tető déli tövénél, amely tektonikusan érintkezik a nori Dachsteini Mészkővel.
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Abstract

The Dachstein Limestone of the Pilis range was formed in the internal platform domain of the Dachstein platform system which developed
along the margin of the Neotethys during the Norian. As a result of extensional tectonic movements activated in the mid-Norian a half-graben type
basin — the Feketehegy Basin — came into existence. On the low-angle side of this basin a homoclynal ramp was developed where proximal storm
deposites were accumulated. Basinal carbonates and distal tempestites were deposited in the deepest central part of the intraplatform basin. Ooid
shoals with patch reefs were developed along the margin of the elevated blocks. At the time of the Late Norian maximum flooding the Feketehegy
Basin became more open; it was probably followed by progradation of the ambient platform during the subsequent latest Norian — earliest
Rhaetian highstand period.

Diplopora annulata algae was encountered in the shallow marine limestone of the Pilisszántó Quarry indicates the presence of Middle
Triassic platform carbonate at the southern edge of the Pilis Hill, it has tectonic contact with the Norian Dachstein Limestone.



Jelen dolgozatunkban rövid összefoglalást adunk a
kutatás azon eredményeiről, amelyeket bővebben és
részletesebben már publikáltunk (HAAS et al. 2010). Kissé
bővebben térünk ki azokra az eddig még publikálatlan
megfigyeléseinkre, amelyeket a Pilis-vonulat és a Dunán-
túli-középhegység földtani felépítése és szerkezeti jellegei
szempontjából is lényegesnek tartunk.

Földtani felépítés

A Pilis-vonulat triász képződményeit nagy vastagságú
felső-triász platformkarbonát rétegsor uralja (1. ábra). A
hegység DK-i részét alkotó Kevély-csoportban a Nagy-
Kevélyt alkotó Fődolomit tektonikusan érintkezik a Kis-
Kevély Dachsteini Mészkövével. Az ettől ÉNy felé terjedő
hegysor (Oszoly, Hosszú-hegy, Pilis) fő tömegét Dachsteini
Mészkő alkotja (KOCH 1871, WEIN 1974). A Pilis tömbjétől
ÉNy-ra a medencefáciesű Feketehegyi Formáció dolomit,
majd mészkő rétegsora bukkan felszínre a Fekete-
hegy–Fehérkő vonulatában és a Cserepes-patak völgyében
(SCHAFARZIK 1884; SCHAFARZIK & VENDL 1929; NAGY 1964,

1968). Az ezzel részben heteropikus platformfáciesű
Dachsteini Mészkő a Pilis hegység ÉNy-i részét alkotó
Kétágú-hegy DNy-i meredek sziklás lejtőjét alkotja, majd
kisebb rögök formájában (Nagy-Strázsa-hegy, esztergomi
Vár-hegy) attól ÉNy-ra is kibukkan (NAGY 1969).

A Pilis-vonulat szerkezetének egyik szembeszökő
jellegzetessége — a hegységet lehatároló ÉNy–DK-i irányú
fővetők mellett — a triász képződmények csapásának válto-
zása a vonulat mentén (1. ábra), amelyre már SCHAFARZIK

(1884) is felhívta a figyelmet. A hegység ÉNy-i részén a
jellegzetes „középhegységi” ÉK–DNy-i (illetve ahhoz kö-
zeli) csapásirány jellemző, és ez uralja még a Pilis tömbjét is
(FERENCZ 1953). Attól DK felé azonban a csapás ÉNy–DK-i
irányt vesz fel, és a Hosszú-hegy–Kevélyek vonulatában a
triász képződmények uralkodó dőlésiránya ÉK-i (SZENTES

1934, HEGEDŰS 1951).
A Pilis-vonulat szerkezeti elemei közé K–Ny-i (illetve

ahhoz közeli) csapású törések is tartoznak. FERENCZ (1953)
szerint a Pilis tömbjét egy közel K–Ny-i csapású vető törte
ketté (nagyjából a Vaskapu–Simon-halála közötti horpadás
mentén), és hasonló csapású feltolódáshoz köthető a
Fődolomit kibukkanása is a Pilis északi sarkát alkotó
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1. ábra. A Pilis-vonulat ÉNy-i részének földtani térképe a kutatás tárgyát képező terület feltüntetésével (BUDAI, GYALOG 2009 után, módosítva) 
Rövidítések: Cssz — Csévi-szirtek; Csv — Cserepes-völgy; Fh — Fekete-hegy; Hg — Háromszáz-garádics; Hh — Hosszú-hegy; Kh — Kétágú-hegy; Sh — Nagy-Strázsa-
hegy. Földtani képződmények: fT3 — Fődolomit; dT3 — Dachsteini Mészkő; feT3 — Feketehegyi Formáció; J — jura képződmények; E — eocén képződmények; Ol —
oligocén képződmények; α — andezit; δ — dácit.

Figure 1. Geological map of the NW part of the Pilis range showing the study area (modified after BUDAI, GYALOG 2009) 
Abbreviations: Cssz — Csév Cliffs; Csv — Cserepes Valley; Fh — Fekete Hill; Hg — Háromszáz-garádics; Hh — Hosszú Hill; Kh — Kétágú Hill; Sh — Nagy-Strázsa Hill.
Formations: fT3 — Hauptdolomit; dT3 — Dachstein Limestone; feT3 — Feketehegy Formation; J — Jurassic formations; E — Eocene formations; Ol — Oligocene formations;
α — andesite; δ — dacite.



Fekete-kőn (FERENCZ 1953; NAGY 1964, 1966, 1969a, b). A
Kétágú-hegy és a Kis-hegy közötti nyeregben ÉÉK-re dőlő
jura rétegsorra DDNy-i vergenciával tolódott rá a Kis-hegy
Dachsteini Mészköve, szintén közel K–Ny-i csapású
szerkezet mentén (BALOGH 1961; NAGY 1969a, b; PALOTAI et
al. 2006).

A kutatás eredményei

Rétegtan, őslénytan

A Dachsteini Mészkő részletesen vizsgált szelvényeinek
alga-flórája (Griphoporella curvata, Physoporella lepto-
theca, Heteroporella zankli) és foraminifera-faunája (Aga-
thammina austroalpina, Auloconus permodiscoides, Aulo-
tortus friedli, Involutina cf. communis, Involutina sinuosa)
alapján a Pilis vonulatában a formációnak a nori emeletbe
sorolható része őrződött meg, rhaetire utaló ősmaradványok a
kutatás során nem kerültek elő belőle. Norinál idősebb
ősmaradványokat azonosítottunk ugyanakkor a pilisszántói
kőfejtő (I. tábla, 1.) alsó és középső udvarában feltárt
sekélytengeri mészkő vékonycsiszolataiban: a Diplopora
annulata alga- és a Trochammina almtalensis foraminifera-
faj középső-triász kort jelez (HAAS et al. 2010).

A Feketehegyi Mészkő cserepes-völgyi szelvényéből (I.
tábla, 2.) az Oberhauserella-félékhez tartozó, kivételesen jó
megtartású plankton foraminiferák kerültek elő. Ehhez a
csoporthoz — a szakirodalom szerint — a legidősebb
ismert plankton foraminiferák tartoznak, amelyek példányai
eddig csak sokkal rosszabb megtartásban kerültek elő más
területekről. A Feketehegyi Mészkőben található átülepített
zöldalga-töredékek nori korú flórát jeleznek az egyidős
Dachsteini-platformon. A nori-rhaeti határ határ ammoni-
tesz- és conodonta-zónák alapján történő jelenlegi értelme-
zése szerint (KRYSTYN 2008) a Feketehegyi Mészkő
valószínűleg átnyúlik a rhaeti emeletbe is (HAAS et al. 2010).

Szedimentológia

A Dachsteini Mészkő kifejlődését a Pilis területének
túlnyomó részén peritidális és sekély szubtidális
rétegtagokból felépülő, ciklusos rétegsor jellemzi. Ezen belül
különlegesen fejlett, uralkodóan pizoidos, olykor lemezes,
illetve gyökérnyomos kalkrít-szinteket lehetett megfigyelni
és mintázni a Klastrompuszta feletti Ajándék-barlang
szelvényében, amelyekhez hasonló eddig nem volt ismert a
Dachsteini Mészkő alpi elterjedési területein sem (II. tábla).
A paleotalajok további részletes szedimentológiai és
izotópgeokémiai vizsgálata értékes adatokat szolgáltathat a
nori paleoklíma rekonstrukciójához is (HAAS et al. in prep.).

A Dachsteini-platform pereméhez közeli lejtőfáciest a
Nagy-Strázsa-hegy szelvényében sikerült azonosítani. A
Sátorkőpusztai-barlangban, a bejárat közelében feltárt
rétegekben a platformlagúnára jellemző Megalodus-félék
és a Feketehegyi-medencére jellemző kagylók viharok által
átülepített kokvinái együtt fordulnak elő. A barlang fölötti

szikla tömeges mészköve főleg bekérgező szervezetek
törmelékéből és litoklasztokból áll, amely zátonyelőtéri
fáciesű. Az ebből előkerült áthalmozott Dasycladacea
töredékek (Diplopora adnetensis, Diplopora decastroi) nori
kort jeleznek.

A Feketehegyi Mészkő szelvényeinek részletes szedi-
mentológiai vizsgálata szerint a rétegsort többnyire kagyló-
kokvina viharrétegek, gradált disztális tempesztit- és meden-
cefáciesű rétegek váltakozása építi fel. Az előbbiekre homok-
méretű bioklasztok, kagyló- és zöldalga-töredékek, valamint
bentosz foraminiferák (grainstone, packstone), utóbbiakra
szivacstűk és osztrakódák jellemzőek (mudstone).

Fejlődéstörténeti és ősföldrajzi rekonstrukció

A Pilis Dachsteini Mészkő rétegsora a Tethys selfjén
kialakult sekélytengeri platform háttérlagúnájában képződött
a nori során. A nori közepén aktivizálódott extenziós tek-
tonika hatására jött létre a platformon belül a félárok-jellegű
Feketehegyi-medence, amelynek lankás oldalán egyenlejtes
rámpa jött létre, sekélytengeri kagyló-kolóniákkal (Pteria,
Pseudomyoconcha) és viharüledékekkel (HAAS et al. 2005).
A kiemelt helyzetben maradt blokkok peremét (Nagy-Strázsa-
hegy) jórészt bekérgező szervezetekből álló foltzátonyok és
ooid-homokdombok alkothatták. A medence mélyebb régió-
jában ugyanakkor disztális turbiditek és medenceüledékek
rakódtak le. Az ammoniteszek (Rhabdoceras) megjelenése a
Feketehegyi-medence nyitottabbá válását jelzi a késő-nori
legnagyobb elöntés idején, míg a platformlejtő előrenyomu-
lása a nori–rhaeti határon magasvízi rendszer kialakulására
utal.

A Pilis platformjának és a Feketehegyi-medencének a
rhaeti fejlődéstörténete — megfelelő biosztratigráfiai ada-
tok hiányában — egyelőre homályban maradt. További
kutatást igényel tehát, hogy vajon a Dachsteini-platform
visszahódította-e a területét a Feketehegyi-medencétől,
vagy a medence továbbra is fennmaradt-e a rhaeti (és talán a
kora-jura) során, hasonlóan a Csővári-medencéhez.

Regionális földtan, tektonika

A rendelkezésre álló földtani térképek többségén a Pilis-
tető vetőkkel határolt, koporsó alakú tömbje kizárólag
Dachsteini Mészkő, annak ellenére, hogy a részletes felvé-
telezésen alapuló egyetlen nyomtatott térképen FERENCZ

(1953) Fődolomitot is ábrázolt a hegy D-i nyúlványát alkotó
kettős gerinc Ny-i ágának tövénél. Terepbejárásaink során
arra a megállapításra jutottunk, hogy a Fődolomitba (vagy
az átmeneti Fenyőfői Tagozat teljesen dolomitosodott
szakaszába) sorolható dolomit fölött — amelynek erősen
murvásodott és porlott változatát egy kis kőfejtő is feltárja
— dolomit és mészkő váltakozásából álló, viszonylag
vékony átmeneti rétegsoron keresztül fejlődik ki a típusos
Lofer-ciklusos Dachsteini Mészkő a Ny-i gerincen (2. ábra).

A K-i gerincen azonban egyáltalán nem jelenik meg
dolomit, a pilisszántói nagy mészkőfejtőben és attól É-ra is
kizárólag sekélytengeri kifejlődésű mészkő nyomozható.
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Nyilvánvaló tehát, hogy a két gerincet felépítő, egymástól
eltérő felépítésű blokkok tektonikusan érintkeznek egy-
mással.

A pilisszántói nagy mészkőfejtőben végzett részletes
szelvényezés és mikrofácies-vizsgálat során megállapítottuk,
hogy az alsó bányaudvarban feltárt sekélytengeri mészkő
eltérő jellegeket mutat a nagy középső és a felső bánya-
udvarban, illetve az afölötti hegyoldalban feltárt tipikus lofer-
ciklusos Dachsteini Mészkőtől (HAAS et al. 2010). A benne
talált Diplopora annulata algafaj pedig arra utal, hogy
lényegesen idősebb is a nori Dachsteini Mészkőnél, és a ladin
„wettersteini-típusú” platformkarbonátok közé sorolható. A
középső-triász kort a foraminiferák is megerősítik.

A pilisszántói középső-triász mészkő kőzetrétegtani
besorolását problematikussá teszi az a körülmény, hogy a
Dunántúli-középhegységben az ilyen korú platformkarbo-
nátokat a dolomit litológiájú Budaörsi Formáció képviseli.
Az eddig rendelkezésre álló adatok ugyanakkor nem teszik
lehetővé a Pilis „wettersteini-típusú” platformkarbonát-
jának korrelációját a környező területek hasonló korú és
kifejlődésű képződményeivel. A Pilis–Budai-hegység vo-
nulattól ÉK felé ugyanis a triász platformkarbonátok
besorolása — a preneogén medence aljzatát ért fúrásokban,
őslénytani adatok és értékelhető fáciesvizsgálatok hiányá-
ban — igen bizonytalan. Szórványos adatok azonban arra
utalnak, hogy középső-triász platformkarbonátok is
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2. ábra. A Pilis-tető panorámaképe (felül) és D-i részének földtani térképe (HAAS et al. 2010 alapján) 
Jelmagyarázat: 1. rétegdőlés; 2. Megalodus; 3. Diplopora annulata; 4. tektonikus képződményhatár; 5. barlang; 6. felhagyott kőfejtő. Földtani
képződmények: wT2–3 — „wettersteini típusú” mészkő; fT3 — Fődolomit; d_fT3 — Dachsteini Mészkő, Fenyőfői Tagozat („átmeneti rétegek”);
dT3 — Dachsteini Mészkő

Figure 2. Panoramic view of the Pilis Hill (above) and geological map of its southern side (after HAAS et al. 2010)
Legend: 1. dipping; 2. megalodontids; 3. Diplopora annulata; 4. fault; 5. cave; 6. abandoned quarry. Formations: wT2-3 — „Wetterstein-type” limestone;
fT3 — Hauptdolomit; d_fT3 — Dachstein Limestone, Fenyőfő Mb („transitional unit”); dT3 — Dachstein Limestone



előfordulnak a medencealjzat felszínén (HAAS et al. 2010).
Ilyen például az Isaszeg–1 fúrásban harántolt mészkő,
amelyben középső-anisusi platformkarbonátokra jellemző
foraminifera-együttes fordult elő (Bércziné-Makk A. meg-
határozása).

A „wettersteini-típusú” mészkő igazolása a Pilis-tető D-i
tövében jelentős tektonikai következtetésekre vezethet
nem csak a Pilis, hanem az egész Dunántúli-középhegység
szerkezetének vonatkozásában is. A „wettersteini-típusú”
mészkő K–Ny-i csapású tektonikus kontaktusa a Dach-
steini Mészkővel területileg kötődik a hegység mezozoos
képződményeinek csapásváltozásához. A triász képződ-
mények régóta ismert csapásváltozásával kapcsolatban
többféle értelmezés is napvilágot látott (FERENCZY 1925,
SZENTES 1934, VÍGH, SZENTES 1952, WEIN 1974, BALLA,
DUDKO 1989), akárcsak a K–Ny-i csapású szerkezetek —
oldaleltolódások és feltolódások — vonatkozásában
(BALLA, DUDKO 1989, FODOR et al. 1993). Jelen összefog-
lalásunkban nem próbálunk állást foglalni a Budai-

hegység és a Pilis régóta feszegetett nagyszerkezeti kérdé-
sével kapcsolatban (HORUSITZKY 1943, WEIN 1974, BALLA,
DUDKO 1989), de reméljük, hogy pilisi kutatásaink hozzá-
járulhatnak ennek a klasszikus földtani problémának a
megoldásához.

Köszönetnyilvánítás

A jelen cikkben ismertetett új kutatási eredmények a
Pilis felső-triász képződményeinek vizsgálata során
születtek, az OTKA K-68224 számú projektjének (Budai
T.) keretében. A kutatás egyes részei kapcsolódtak az
OTKA K-81296 számú projekthez (Haas J.). A kutatás
résztvevői köszönettel tartoznak Kövér Szilviának és az
Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesületnek a barlangi
szelvények terepi dokumentálásáért, valamint Szeitz
Péternek és Görög Ágnesnek a foraminifera-fauna értéke-
léséért.
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I. tábla — Plate I

1. A pilisszántói mészkőfejtő középső- és felső udvara (a nyilakkal jelzett felszínek normál vetők) 
1. Middle and upper yard of the Pilisszántó Quarry. Arrows point on normal faults

2. A jól rétegzett lemezes Feketehegyi Mészkő feltárása a Cserepes-völgy északi oldala mentén
2. Outcrop of the well bedded laminated Feketehegy Limestone along the northern side of the Cserepes Valley
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II. tábla — Plate II

1. Az Ajándék-barlangban talált kalkrít-réteg mikroszöveti jellegei. Szkennelt vékonycsiszolat. A 2. és 3. kép helyzetét számok jelölik
1. Microfabric of a segment of a calcrete bed encountered in Cave Ajándék. Scanned thin section. Position of photomicrographs 2 and 3 is
marked by numbers

2. Lemezes kalkrít szint („terresztrikus sztromatolit”)
2. Laminar calcrete horizon (“terrestrial stromatolite”)

3. Kalkrít pedogén szemcseaggregátumokkal (rögök) és feltehetően gyökér eredetű pórusokkal, amelyek izopach rostos páttal borítottak
és belsejüket kalcitpát tölti ki
3. Calcrete with pedogenic composite grains (lumps) and probably root-related pores which are lined by isopachous fibrous cement and filled
by sparry calcite


