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Abstract 

In the Middle Triassic, the Eastern Bakony was a shallow shelf area connected to the Balaton 
Highland hemipelagic basin through the palaeoslope of the Veszprém Plateau (HAAS & BUDAI 1999). 
Both on this shallow shelf, and in the hemipelagic basin, the sedimentation was basically controlled 
by the relative sea-level changes and the volcanic activity. However, due to their different respective 
palaeogeographic positions, the two areas show different processes of evolution. 

The cyclic carbonate complex of the Megyehegy (Tagyon) Dolomite was deposited in the intertidal 
and shallow subtidal zone in a lagoon of a carbonate platform; it evolved during the highstand period 
of the Pelsonian. The red clays recorded locally on the top of the formation point to the uplift and 
subaerial karstification of the platform (BUDAI & HAAS 1997). This phenomenon can be correlated with 
the subaerial exposure event marked by the appearance of the Richthofen Conglomerate above the 
Upper Serla Formation in the Dolomites. The overlying brachiopodal limestones (Felsőörs Formation, 
Horoghegy Member) indicate the onset of the new transgression. In the second half of the Illyrian, 
due to a further rise in the sea-level, the lagoon became connected with the open sea; this is proved 
by the pelagic faunal elements which appear in the Bocsár Member of the Felsőörs Limestone. In the 
next, end-IUyrian to earliest Ladinian, highstand period, another carbonate platform developed and 
this had sponge patch-reefs (Budaörs Formation, Piramita member). This platform was probably 
connected by gently dipping slopes to the surrounding basins where redeposited bio- and lithoclasts 
of shallow-water origin had accumulated (Vászoly Formation). 

The above-described succession of the Eastern Bakony can be correlated with the Upper Anisian 
(An4) sequence of the Dolomites (DE ZANCHE et al. 1993; GIANOUA et al. 1998). The Felsőörs Limestone 
corresponds to the Morbiac Limestone, whereas the partly heteropic Vászoly Formation is analogous 
with the Bivera Formation. The overlying, uppermost Illyrian to lowermost Ladinian platform 
carbonate (Piramita Member of the Budaörs Formation) can be correlated with the Contrin Formation 
of the Dolomites. A similar sequence is known from the eastern part of the Southern Alps, where the 
Ugovizza Breccia is overlain by dark limestones of the Late Illyrian age (M. Tuglia Fm.), followed by 
the platform carbonate of the Contrin Formation (FARABEGOLI & LEVANTI 1982; GIANOLLA 1992). This 
sequence was not identified in the Balaton Highland (BUDAI & HAAS 1997) and was only recognized 
in the Eastern Bakony (HAAS & BUDAI 1999). 

There are significant differences between the evolution of the Eastern Bakony and the Balaton 
Highland also in the Ladinian. In the pelagic basin of the Balaton Highland, from the second half of 
the Fassanian to the end of the Longobardian, the slow sedimentation of carbonate lime-mud was 
interrupted only by short episodes of ash-falls from distant volcanic sources (i.e. the Buchenstein 
Formation). On the other hand, the growth of the Baglyas platform, dominating the Eastern Bakony 
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area, kept pace with the relative sea-level rise even during the Ladinian transgression. The Ladinian 
evolution of the partial basins on the SW and NE sides of the platform was somewhat different: 

- The southwestern basin was gradually filled up by the accumulation of the immense 
volcanoclastic material. The great amount of carbonised plant debris and coarse pebbles point to a 
nearby terrestric source area consisting of acid, intermediate and basic volcanic rocks. The Baglyas 
platform prograded toward this basin at the beginning of the Carnian, as shown by the mixed 
occurrence of basinal and platform-derived foraminifers in the Berekhegy Limestone (BUDAI et al. 
1985). 

- The partial basin in the northeastern background of the Baglyas platform received subordinate 
amount of elastics and only in the last phase of the filling up. The terrigenous influx was probably 
blocked by the elevated platform. 

A similar, though much more intense volcanism took place in the Dolomites during the Late 
Ladinian; the erosion of the emerged areas supplied a great amount of detritus to the basins 
(BOSELLINI 1991, D E ZANCHE et al. 1993; GIANOLLA et al. 1998). The South Alpine counterpart of the 
Inota volcanoclastics can be sought in the "wengen beds" (BUDAI & VÖRÖS 1993). The Zoppé 
Sandstone of the Buchenstein Group is not appropriate as an equivalent factor because its age and 
composition is different from that of the Inota Formation: its deposition predates the Longobardian 
basaltic volcanism and its detrital grains came from a rather distant, mostly crystalline basement (VIEL 
1979; BOSELLINI 1991). On the basis of its close, volcanogenic and carbonate source area, the 
sedimentary environment of the Inota Formation can be compared to the more or less shallow, 
proximal part of the Wengen basin. 

The progradation of the Baglyas platform at the Ladinian-Carnian boundary is connected to a 
third-order eustaüc sea-level change, observed not only in the Transdanubian Range (BUDAI & HAAS 
1997; HAAS & BUDAI 1999; HAAS et al. 2000) but also everywhere in the Western Tethys and the 
surrounding epicontinental basins (GIANOLLA & JACQUIN 1998). 

Összefoglalás 

A Keleti-Bakony a középső-triász során kiemelt helyzetű self-terület volt, amely a Balaton-felvidék 
hemipelágikus medencéjéhez a Veszprémi-fennsík paleolejtőjén keresztül kapcsolódott (HAAS & 
BUDAI 1999). A viszonylag sekély terület üledékképződési viszonyait - akárcsak a Balaton-felvidéki 
medencéét - alapvetően a tengerszint relatív változása és a vulkanizmus határozta meg ebben az 
időszakban, a két terület fejlődéstörténete azonban - az ősföldrajzi helyzetből fakadó különbségek 
miatt - több vonatkozásban is eltérő. 

A Megyehegyi (Tagyoni) Dolomit ciklusos karbonát-összlete a pelsoi magas vízállású szakasz során 
kialakult karbonátplatform lagúnájának árapályövi és sekély árapályöv alatti zónájában rakódott le. 
A formáció fedőjében helyenként észlelt vörösagyag a platform felszínre kerülésére és 
karsztosodására utal. Ez a jelenség azzal a szárazulati eseménnyel hozható összefüggésbe, amelyet a 
Dolomitokban a Felső Serla Formáció fölötti Richthofen Konglomerátum megjelenése jelez. A 
fedőben települő brachiopodás mészkő (Felsőörsi Formáció, Horoghegyi Tagozat) a következő 
transzgresszió kezdetét jelzi. A relatív vízszint további emelkedése következtében a lagúna és a nyílt 
tenger között közvetlen kapcsolat alakult ki az illyr második felében, erre utal a pelágikus 
faunaelemek megjelenése a rétegsorban (Felsőörsi Formáció, Bocsári Tagozat). Az ezt követő magas 
vízállású szakaszban karbonátplatform jött létre az illyr végén, illetve a ladin elején (Budaörsi 
Formáció, Piramitai Tagozat), amelyen belül uralkodóan szivacsokból felépülő foltzátonyok alakultak 
ki. A platformot enyhe hajlású lejtő kapcsolhatta össze az azt körülvevő medencével (Vászolyi F.), 
amelynek árapályöv alatti aljzatára bio- és ütoklasztok halmozódtak át a sekélyebb területekről. 

A Keleti-Bakony fenti rétegsora a Dolomitok felső-anisusi (An4) szekvenciájával korrelálható (DE 
ZANCHE et al. 1993; GIANOLLA et al. 1998). A Felsőörsi Mészkő a Morbiaci Mészkővel, míg az azzal 
részben heteropikus Vászolyi Formáció a Biverai Formációval rokon kifejlődésű. A fölöttük következő 
legfelsö-illyr-alsó-ladin platformkarbonát - a Budaörsi Formáció Piramitai Tagozata - a Dolomitok 
Contrini Formációjával párhuzamosítható. Hasonló szekvencia ismert a Déli-Alpok keleti területein 
is, ahol az Ugovizzai Breccsa fölött szintén sötét színű felső-fflyr mészkő (M. Tugliai Fm.), majd a 
Contrini Formáció platformkarbonátja következik (FARABEGOLI & LEVANTI 1982; GIANOLLA 1992). Ez a 
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Bevezetés 

Régóta közismert, hogy a Keleti-Bakony középső-triász összlete több 

vonatkozásban alapvetően eltér nemcsak a Balaton-felvidék, de a Veszprémi

fennsík hasonló korú képződmény-együttesétől is (TAEGER 1 9 1 3 ; ORAVECZ 1 9 6 3 ) . 

Ennek a jelenségnek a fejlődéstörténeti és ősföldrajzi értelmezése végett célul 

tűztük ki: 

- az iszkaszentgyörgyi anisusi platform- és medencefáciesek kapcsolatának 

pontosítását; 

- a várpalotai ladin vulkanoklasztitok genetikai értelmezését; 

- a ladin és a karni platformkarbonát összletek egymástól és a Fődolomittól 

történő elkülönítését. 

A fenti célok elérése érdekében részletes reambulációt végeztünk az iszka

szentgyörgyi Piramita-hegyen, az Iszka-hegyen és környékén, valamint a csóri és 

az inotai Hideg-völgyben és a Baglyas területén; ezen kívül újravizsgáltuk a 

szekvencia a Balaton-felvidéken nem volt kimutatható (BUDAI & HAAS 1 9 9 7 ) , és a Keleti-Bakony 
területén is csak valószínűsíthető volt korábban (HAAS & BUDAI 1 9 9 9 ) . 

A Keleti-Bakony ladin fejlődéstörténete is jelentős eltéréseket mutat a Balaton-felvidékéhez képest. 
A Balaton-felvidék pelágikus medencéjében a fassai második felétől a longobard végéig kondenzált 
körülmények között folyt a karbonátiszap lerakódása (Buchensteini Formáció), amelyet rövid 
időszakonként távoli vulkanizmus tufaszórásai szakítottak meg (BUDAI 1 9 9 2 ; BUDAI & HAAS 1 9 9 7 ) . 
Ezzel szemben a Keleti-Bakony területét uraló „Baglyas platform" épülése a ladin transzgresszió 
idején is lépést tudott tartani a relatív vízszintemelkedéssel, a DNy-i és ÉK-i oldalán kialakult 
medencék pedig nem csak a Balaton-felvidék nyílt medencéjétől, hanem némileg egymástól is eltérő 
módon fejlődtek a ladin idején: 

- A DNy-i előtér üledékgyűjtője a behordódott nagy mennyiségű vulkanoklasztit lerakódása 
nyomán folyamatosan sekélyült a ladin második felében, erre utal a rétegsor felfelé durvuló 
szemcseösszetétele. A szenesedett növénymaradványok nagy mennyisége és a kavicsok megjelenése 
viszonylag közeli szárazulatra utal, amely savanyú, intermedier és bázisos vulkánitokból épülhetett 
fel. A ladin végére fokozatosan feltöltődő medence felé a Baglyas platformja a karni kezdetén 
előrenyomult, erre utal a Berekhegyi Mészkő foraminifera-együttesében a platform- és medence-
fáciesekre jellemző taxonok kevert előfordulása (BUDAI et al. 1 9 8 5 ) . 

- A platform ÉK-i hátterében kialakult medencébe csak a feltöltődés utolsó stádiumában jutott be 
alárendelt mennyiségű törmelék, a pusztuló szárazulat felőli jelentősebb mérvű behordódásnak 
feltehetően a Baglyas platformja szabhatott gátat. 

A késő-ladinban a Keleti-Bakonyéhoz hasonló, bár jóval intenzívebb vulkanizmus zajlott a 
Dolomitok egyes területein, ahol a szárazra került területek eróziója során nagy mennyiségű törmelék 
került az üledékgyűjtőbe (BOSELLINI 1 9 9 1 ; D E ZANCHE et al. 1 9 9 3 ; GIANOLLA et al. 1 9 9 8 ) . Az inotai 
vulkanoklasztit dél-alpi megfelelője a „wengeni" összletben keresendő (BUDAI & VÖRÖS 1 9 9 3 ) . A 
Buchensteini Csoportba sorolt Zoppéi Homokkő képződésének ideje és körülményei ugyanis 
eltérőek az Inotai Formációétól: előbbi lerakódása megelőzte a longobard bazaltos vulkanizmust, 
anyagának viszonylag távoli forrásterületét pedig alapvetően kristályos aljzat alkotta (VIEL 1 9 7 9 ; 
BOSELLINI 1 9 9 1 ) . A vulkánitokból és karbonátokból álló közeli lepusztulási terület alapján az Inotai 
Formáció képződési környezete a wengeni medence viszonylag sekély, platformközeli részéhez 
lehetett hasonló. 

A „Baglyas platform" térhódítása a ladin és a karni határán harmadrendű eusztatikus tengerszint
változáshoz kapcsolódó jelenség, amely nemcsak a Dunántúli-középhegységben (BUDAI & HAAS 1 9 9 7 ; 
HAAS & BUDAI 1 9 9 9 ; HAAS et al. 2 0 0 0 ) , hanem a Nyugati-Tethys és az azt körülvevő szárazulat 
epikontinentális medencéinek területén is általános (GIANOLLA & JACQUIN 1 9 9 8 ) . 
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területen mélyült fúrások közül a Várpalota V p t - 3 , a Bakonykúti B u t - 2 , és az 
Iszkaszentgyörgy Iszkt-1 rétegsorát. 

Földtani felépítés 

A Keleti-Bakony triász összletének idősebb szakasza a miocén transzkurrens 
haránteltolódások mentén kialakult Várpalotai-medencétől ÉK-re lévő triász 
vonulatban nyomozható, amelyet a hegység fő tömbjétől ÉNy felé a Bakonykúti-
medence választ el ( 2 . ábra). Az ÉNy felé dőlő rétegsor legidősebb, felszínre 
bukkanó képződménye az alsó-triász (olenyoki) Csopaki Márga, efölött 
túlnyomórészt sekélytengeri karbonátok sorozata következik a Fődolomitig 
bezárólag. A Bakonykúti-medence DK-i peremét a Litéri-vonal csapásirányú 
folytatásaként értelmezhető „bakonykúti törés" (RAINCSÁK 1 9 8 0 , p. 1 9 4 ) határozza 
meg, amely mentén a Fődolomitra medencefáciesű ladin rétegösszlet tolódott fel. 
Az ÉK-DNy-i csapású vonulatot harántirányú horizontális vetők tagolják, 
amelyek mentén több kilométeres csapásmenti elmozdulást eredményező jobbos 
(inotai Hideg-völgy), illetve balos (csóri Hideg-völgy) törés rajzolódik ki. 

Kutatási előzmények 

A Keleti-Bakony általunk vizsgált képződményeiről viszonylag sok publikált 
adat és megfigyelés áll rendelkezésre a szakirodalomban, azok rétegtani 
értékelése azonban gyakran bizonytalan, vagy ellentmondásos. A következőkben 
az egyes rétegtani egységekkel kapcsolatos fontosabb megállapításokat foglaljuk 
össze, az eredeti megfogalmazásokat idézőjelben, a mai litosztratigráfiai 
beosztásnak megfelelő neveket zárójelben közöljük. 

A Bakony korábbi részletes felvételezéséből kimaradt délkeleti területének, a 
Várpalotai-medencétől ÉK-re lévő „Csurgó-csóri triász rög"-nek a térképezése a 
„Balaton monográfia" készülésével egy időben folyt. TAEGER ( 1 9 1 3 , pp. 1 5 8 - 1 5 9 . ) 
a Megyehegyi Dolomit fölött vékony, lencsésen kifejlődött brachiopodás 
mészövet említett Iszkaszentgyörgy környékéről és az Iszka-hegy északi részéről, 
amelyet a „recoáro mészkő" szintjének feleltetett meg (=Felsőörsi Formáció). Az 
efölött települő „gyroporellás dolomit" ( = Budaörsi Formáció) vastagságát 
mintegy 1 0 0 0 méterre becsülte, amelyre konkordánsan következik a fődolomit. A 
Balaton-felvidéki karni medencék és a kelet-bakonyi platformok heteropikus 
kapcsolatát a következők szerint fogalmazta meg (p. 1 5 9 . ) : „A recoaro mészkő 
egyes lokális, vékony szalagjainak kivételével a megyehegyi dolomit és a 
fődolomit közt fekvő tengeri triász lerakódás szemben a Balaton-felvidék 
egyidejű mészkő és márgaszintjeivel (wengeni, cassiani, raibli rétegek stb.) 
tisztán egyforma dolomitos tömegben képződött ki..." 

LÓCZY ( 1 9 1 3 ) a Balaton monográfiában annyi utalást tett az Iszka-hegy 
középső-triász kifejlődésére, hogy a „decurtata- és a trinodosus-mész" össz-
vastagsága „a reitzi zónával együtt" (=Felsőörsi+Vászolyi Formáció) kb. 4 0 m a 
„megyehegyi dolomit" és a „fődolomit" közötti településben (Fig. 4 3 . és p. 7 9 . ) . 



1. ábra. A Keleti-Bakony D-i vonulatának földtani térképe (GYALOG & CSÁSZÁR 1 9 9 0 alapján, módosítva). Jelmagyarázat: 1. települt képződményhatár; 2 . a 
Bakonykúti-feltolódás; 3 . horizontális vető; 4 . szerkezeti vonal általában; 5 . kainozoos fedőképződmények; 6 . fúrás helye és azonosítója; 7 . földtani szelvény: 
A - Piramita (Iszkaszentgyörgy), В - Hideg-völgy (Inota). Rövidítések: T j - Csopaki Márga Formáció; a T 2 - Aszófői Dolomit Formáció; ' T 2 - Iszkahegyi 
Mészkő Formáció; M T 2 - Megyehegyi és Tagyoni Dolomit összevontan; B T 2 - felső-anisusi-ladin medencefáciesű rétegcsoport (Felsőörsi Mészkő Formáció, 
Vászolyi Formáció, Buchensteini Formáció); ' " T ^ - Budaörsi Dolomit Formáció; ^ T 3 - Edericsi Formáció Sédvölgyi Dolomit Tagozat; *Т 3 - Fődolomit 

Fig. 1 Geological map of the southern range of the Eastern Bakony Mts (modified after GYALOG & CSÁSZÁR 1990). Legend: 1 stratigraphie boundary; 2 Bakonykút overthrust; 
3 strike-slip fault; 4 tectonic line in general; 5 Cenozoic sediments; 6 boreholes; 7 geological profiles. Abbreviations: T j - Csopak Marl Formation; aT2 - Aszófő Dolomite 
Formation; ' T 2 - Iszkahegy Limestone Formation; MT2 - Megyehegy and Tagyon Dolomite; BT2 - Upper Anisian, Ladinian formations of basin fades (Felsőörs Limestone 
Formation, Vászoly Formation, Buchenstein Formation); M T 2 _ 3 - Budaörs Dolomite Formation; e

sT3 - Ederics Formation Sédvölgy Dolomite Member; fT3 - Main Dolomite 



76 Földtani Közlöny 131/1-2 

Az 50-es évek során végrehajtott bauxitkutatás szolgáltatott újabb adatokat az 
Iszka-hegy középső-triász képződményeiről (PÓRSZÁSZ 1955), később ORAVECZ & 
V É G H N É (1961) foglalta egységes képbe az addig rendelkezésre álló rétegtani 
ismereteket. 

Alapvetően új felismerések a Keleti-Bakony szerkezeti felépítéséről és triász 
rétegsoráról a Bakony legutóbbi részletes földtani térképezése során születtek. 
RAINCSÁK (in GYALOG et al. 1976-78; RAINCSÁK 1980, in KÓKAY & RAINCSÁK 1980a,b, 

in KAISER & RAINCSÁK 1984, in B E N C E et al. 1990) legfontosabb rétegtani 

megállapításai közül az alábbiakat kívánjuk kiemelni: 
- A Várpalota és Iszkaszentgyörgy közötti triász vonulatban a „megyehegyi 

dolomit" és a „diploporás dolomit" (=Budaörs i F.) közötti, meglehetősen 
heterogén fáciesű összlet a „kagylós mészkővel" kezdődik. Iszkaszentgyörgy 
környékén a „megyehegyi dolomitra" éles határral brachiopodás, márgás mészkő 
települ (=Felsőörsi E ) , fölötte túlnyomórészt dolomitos-tufás kifejlődésű összlet 
következik. Az iszkaszentgyörgyi Piramita-hegyen a „megyehegyi dolomit" 
feletti fehér, biogén „mendola típusú" mészkő a „kagylós mészkő" magasabb 
szintjébe sorolandó, amely a Balaton-felvidék Ny-i részén ismert kifejlődésnek 
felel meg (=Tagyoni Mészkő). 

- A „bakonykúti vonaltól" E-ra lévő pasztában a „megyehegyi dolomit" felett 
a Balaton-felvidéki kifejlődéstől merőben eltérő, túlnyomórészt törmelékes 
fáciesű ladin összlet települ. A néhány felszíni feltárásban észlelt, valamint a 
Várpalota Vpt-3 és a Bakonykúti But-2 térképező fúrás által harántolt „tufa
homokkő" egyes szintekben kavicsokat, illetve szenesedett növénymarad
ványokat tartalmaz. Az összlet kitölti a Protrachyceras reitzi és a P. archelaus 
„szintjét", fedőjében a „berekhegyi mészkő kezdő tagja" ( = F ü r e d i F.) települ. 

A Dunántúli-középhegység középső-triász vulkanizmusával SZABÓ & RAVASZ 
(1970), RAVASZ (1973), C R O S & SZABÓ (1984), KUBOVICS (1985), HORVÁTH E. & TARI 

(1987), HORVÁTH I. & PEREGI (in BENCE et al. 1990), BUDAI & V Ö R Ö S (1993), valamint 

HARANGI et al. (1996) foglalkozott. A Keleti-Bakony vulkanitjainak viszonylag 
kevés figyelmet szenteltek eddig, az inotai Hideg-völgy szelvényében történt 
részletes anyagvizsgálat eredményeit BUDAI et al. (1985) foglalta össze. 

Az iszkaszentgyörgyi brachiopodás mészkő faunáját PÁLFY (1986, 1991, 1992, 
1994) részletesen vizsgálta, megfigyelései alapján biosztratigráfiai, paleoökológiai 
és paleobiogeográfiai elemzéseket végzett. 

A Keleti-Bakony középső- és felső-triász képződményei 

A Várpalotai-medencétől a Móri-árokig terjedő középső-felső-triász vonulat 
DNy-i és ÉK-i része között az anisusi és a ladin emelet rétegtani felépítését 
illetően alapvető különbségek mutatkoznak. Jelen munkánk elsősorban a 
rétegtani és ősföldrajzi vonatkozású elemzésekre kíván szorítkozni, annyit 
azonban fontosnak tartunk megjegyezni, hogy a Bakony déli vonulatában sehol 
nem tapasztalható akkora fácieskülönbség a középső-triász rétegsoron belül a 
Litéri-feltolódás mentén, mint a Bakonykúti-vonal DK-i és ÉNy-i szárnya között. 
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Délkeleti pikkely 

Iszkaszentgyörgytől DNy felé a csóri Hideg-völgyig követhető pasztában a 
Megyehegyi és a Budaörsi Dolomit közötti rétegsor vertikálisan és horizontálisan 
egyaránt meglehetősen változatos litofáciesekből épül fel. A rossz feltártság és a 
tektonika miatt az egyes kifejlődések egymáshoz viszonyított települési helyzete 
gyakran nem állapítható meg egyértelműen. A rendelkezésre álló fúrások és 
felszíni feltárások alapján azonban mégis rekonstruálható egy olyan fácies-trend, 
amely ősföldrajzi és fejlődéstörténeti elemzések alapjául szolgálhat. A követ
kezőkben három terület rétegsorát ismertetjük E K - r ő l DNy felé: 1. Iszka-
szentgyörgy (György-major); 2. Piramita; 3. Öreg-Iszka (Valéria-erdő). 

1. Az Iszkaszentgyörgytől E - r a lévő György-major és a falu közötti területen a 
pados Megyehegyi Dolomitra éles határral márgás, brachiopodás mészkő 
települ. PÁLFY (1986) szerint a Balaton-felvidéki brachiopoda-együttesekhez 
képest lényegesen alacsonyabb diverzitású faunát az Inarticulata csoportba 
tartozó Lingula tenuissima, valamint a Terebratulida Coenothyris vulgaris 
dominanciája jellemzi, ezeken kívül a következő fajok fordulnak még elő: 
Mentzelia mentzeli, Tetractinella trigonella, Schwagerispira schwageri, Silesiathyris 
angusta. 

RAINCSÁK (1980, in KAISER & RAINCSÁK 1984) rekonstrukciója szerint a 
brachiopodás mészkő fedő rétegsorát kovás, tűzköves, pados mészkő és táblás 
dolomit alkotja, amelyben bentonitosodott tufarétegek települnek. A felvételezés 
során részletesen dokumentált mesterséges feltárások leírása (in GYALOG et al. 
1976-78) , valamint a publikációkban közölt megfogalmazás alapján azonban 
egyértelműen kiderül, hogy ezeknek a képződményeknek az egymáshoz 
viszonyított települési helyzetét az igen rosszul feltárt területen egyetlen fel
tárásban sem sikerült közvetlenül észlelni. 

A brachiopodás mészkő feltárásától dőlésirányban telepített Iszkaszentgyörgy 
Iszkt-1. fúrás 150 m vastagságban harántolta a fedő összletet (2. ábra), amelynek 
valódi vastagsága - a rétegek 40-45°-os dőlését figyelembe véve - kb. 110 m. A 
rétegsor alsó szakaszát fehér vagy világosdrapp, egyes szakaszokon lilás 
árnyalatú pados dolomit, valamint lemezes dolomit váltakozása alkotja. A 
ciklusos rétegsor vastag padjai több szintben tömegesen tartalmaznak 
Dasycladacea maradványokat. A dolomitosodott mészkőből Diplopora annulata 
philosophi, Diplopora annulata annulata és Gyroporella sp. került elő 138-139 m 
között, a flóra-együttes alapján a lagúnafáciesű platformkarbonát a felső-illyr, 
vagy az alsó-fassai alemeletbe sorolható (PIROS O. szóbeli közlése). 

A platform fáciesű dolomit fölött települő medencefáciesű rétegsort sárgás
barna agyagos dolomit; márgaközös dolomit; kovás, gumós, tűzköves dolomit 
építi fel, valódi vastagsága mintegy 15,7 m. A fúrás 60 m-e táján okkersárga 
bentonitosodott tufaréteg települ a pados dolomiton belül, amely sötétszürke 
tűzkőtörmeléket tartalmaz. A dolomit fölött mintegy 2 m vastag durvaszemcsés 
homokkő következik. Az okkersárga, jól rétegzett kőzet homokszemcséinek 
túlnyomó részét afanitos holokristályos vulkánit (láva és tufa), alárendeltebben 
alkáli földpát kristálytöredék és mikrit szövetű karbonát alkotja. A homokkő 
jelentős mennyiségben tartalmaz aprószemcsés, tűzkő anyagú litoklasztokat is. A 
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2. ábra. Az Iszkaszentgyörgy Iszkt-1 fúrás rétegsora. Jelmagyarázat: 1. dolomit (platformfácies); 2. 
gumós, pados, márgaközös dolomit tűzkőgumókkal (medencefácies); 3. márgás, kovás dolomit; 4. 
tufa, tufit; 5. homokkő; 6. litoklaszt (karbonát és vulkánit); 7. onkoid; 8. Dasycladacea; 9. alga-laminit; 
10. száradási repedés; 11. krinoidea; 12. porlott dolomit. Rövidítések: t - tektonikus kontaktus; Vf -
fúrt vastagság; Vv - valódi vastagság 

Fig. 2 Stratigraphical column of the Iszkaszentgyörgy Iszkt-1 borehole. Legend: 1 dolomite (platformfácies); 2 
nodular, bedded dolomite with chert nodules and marl intercalations; 3 marly, siliceous dolomite; 4 tuff, tuffite; 
5 sandstone; 6 lithoclasts (carbonate and volcanite); 7 oncoids; 8 Dasycladacea; 9 algal mat; 10 mud craks; 11 
crinoids; 12 pulverized dolomite. Abbreviations: t - tectonic contact; Vf - thickness in borehole; Vv - valid 
thickness 
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3. ábra. Földtani szelvény a Piramita DNy-i oldalában (Iszkaszentgyörgy). Jelmagyarázat: 1. 
vastagpados dolomit (platformfácies); 2. pados-tömeges mészkő (platformfácies); 3. mészkő, márgás 
mészkő; 4. brachiopoda lumashella; 5. ammonitesz, krinoidea; 6. onkoid, szivacs. Rövidítések: m T 2 -
Megyehegyi Dolomit Formáció; *Т2 ~ Felsőörsi Mészkő Formáció; b pT 2 _ 3 - Budaörsi Formáció 
(piramitai tagozat) 

Fig. 3 Geological profilé of the southwestern side of Piramita (Iszkaszentgyörgy). Legend: 1 thick-bedded 
dolomite (platform fades); 2 thick-bedded or massive limestone (platform fades); 3 limestone, marly limestone; 
4 brachiopod coquina; 5 ammonoids, crinoids; 6 oncoids, sponges. Abbreviations: T 2 - Megyehegy Dolomite 
Formation; fT2 - Felsőörs Limestone Formation; - Budaörs Formation (Piramita member) 

homokkő fölött kb. fél méter vastag, világosbarna, kovás dolomit következik, 
amely krinoideás mikrit szövetű mészkő átkristályosodásával jött létre. Efölött 
erősen összetört, majd porlott dolomit jelzi a tektonikus kontaktust a fedő felé, 
amelyet fehér, pados, mészalgás dolomit alkot (az erősen átkristályosodott 
kőzetben található Dasycladacea-metszetek nem voltak meghatározhatóak). 

2 . Iszkaszentgyörgy és az Iszka-hegy közötti domb RAINCSÁK ( 1 9 7 9 ) térképén 
„Piramita" néven szerepel, ahonnan a „mendola típusú" fehér, biogén mészkő 
felszíni előfordulását ismertette „a megyehegyi dolomit feletti helyzetben, de 
közvetlenül nem észlelhető településben" (in KAISER & RAINCSÁK 1 9 8 4 , p. 3 5 . ) . 
Terepbejárásaink során a domb DNy-i, viszonylag rosszul feltárt oldalában a 
következő rétegsort észleltük ( 3 . ábra): 

A Megyehegyi Dolomit legfelső padjára éles határral jól rétegzett mészkő 
települ, amely tömegesen tartalmaz brachiopoda teknőket. Efölött - rövid 
feltáratlan szakasz után - szürkésbarna, márgás mészkő törmelékét találtuk, 
amelyből a következő ősmaradványok kerültek elő: Michelinoceras ? sp., Norites 
sp., Asseretoceras cf. camunum, Lardaroceras ? sp., Paraceratites ? sp. indet., 
Longobardites zsigmondyi, Flexoptychites cf. flexuosus, Flexoptychites cf. acutus, 
Flexoptychites sp. indet. A megismert faunakép (a Lardaroceras és a Paraceratites 
nemzetségbe tartozó alakok dominanciája) alapján a rétegsorban a Trinodosus 
Zóna jelentős része, akár a Trinodosus Szubzónától a Pseudohungaricum 
Szubzónáig terjedő intervallum is képviselve lehet. Az ammoniteszes mészkő 
tehát a felső-illyr alemeletbe sorolható, a pontosabb biosztratigráfiai besoroláshoz 
mesterséges feltárásra és rétegről rétegre történő gyűjtésre lenne szükség. 
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Az ammoniteszes mészkő fölött - újabb rövid feltáratlan szakaszt követően -
rosszul rétegzett, illetve tömeges, világosdrapp mészkő települ, amely a domb
tető peremét alkotja. Vékonycsiszolatában a nagy mennyiségű bekérgezett 
szemcsén (főleg mikro-, ritkábban pizoonkoidokon) kívül bentonikus foramini-
ferák, ostracodák, echinodermata vázelemek, molluszkák és szivacs-marad
ványok (IDeningeria sp.) észlelhetők (I. tábla). A mészkőgerinctől dőlésirányban -
egy kisebb mélyedést követően - a Budaörsi Dolomitból felépülő hegytető 
következik. 

3. Az Iszka-hegytől E-ra lévő Öreg-Iszka vonulatát Megyehegyi Dolomit 
alkotja, amelynek felső szakaszán mészalgákkal jellemzett szubtidális és 
laminites intertidális rétegtagok váltakoznak. A fedő rétegsort az Öreg-Iszka 
ÉNy-i oldalán lévő Valéria-erdőben szórványosan jelentkező törmelék alapján 
rekonstruálhatjuk, ahol a Megyehegyi Dolomitra vörös agyag, majd sárgásbarna 
dolomitosodott mészkő következik, brachiopoda metszetekkel. RAINCSÁK (in 
GYALOG et al. 1976-78) egykori megfigyelése szerint efölött agyagosodott tufa 
települ. Az igen rosszul feltárt területen törmelékből gyűjtött mészkő a 
mikrofácies vizsgálatok szerint bioklasztos (echinodermatás, bentonikus 
foraminiferás, molluszkás, szivacsmaradványos, Anisocellula fecunda mikroproble-
matikumokat tartalmazó), bekérgezett szemcsés (főleg mikroonkoidos) 
grainstone néhány pizoonkoiddal, és viszonylag sok vulkanoklasztit törmelék
szemcsével (II. tábla). A Valéria-erdő ENy-i szélén szálban is kibukkan a fedő 
Budaörsi Dolomit, a laminittel váltakozó szubtidális fáciesű rétegtagok egyes 
padjai tömegesen tartalmaznak Diplopora annulata metszeteket (PIROS O . szóbeli 
közlése). A Megyehegyi és a Budaörsi Dolomit között települő medencefáciesű 
rétegsor vastagsága - 30°-os átlagdőléssel számolva - kb. 60 -70 méternek adódik. 

A Bakonykúti-vonaltól délre lévő pikkelyben a Megyehegyi Dolomitra települő 
mészkőösszlet - litológiai megjelenése és rétegtani helyzete alapján - a Felsőörsi 
Formációba sorolandó, azon belül a Balaton-felvidék típusterületén definiált 
tagozatok is elkülöníthetők (BUDAI 1993): a brachiopodás mészkő a Horoghegyi, 
míg a Piramita ammoniteszes mészköve a Bocsári Tagozattal azonosítható. 
Jelenlegi ismereteink szerint a Felsőörsi Mészkő a Keleti-Bakonyban Iszkaszent-
györgy közvetlen környékére korlátozódik, melyet a Vászolyi Formáció 
allodapikus biogén mészkő és vulkánit váltakozásából álló rétegsora vált fel 
heteropikusan a Piramitától DNy-ra (a Valéria-erdő területén). 

A Piramita DNy-i oldalában a felső-illyr Felsőörsi Mészkő fölött települő 
szivacsmaradványos, onkoidos biogén mészkő annak a diploporás dolomitnak a 
heteropikus fáciese, amelyben az Iszkaszentgyörgy Iszkt-1 fúrás leállt (2. ábra). 
Az iszkaszentgyörgyi „mendola típusú" mészkő tehát nem a Balaton-felvidéki 
Tagyoni Mészkő megfelelője, hanem annál fiatalabb platform része. Ezt a 
legfelső-anisusi-alsó-ladin platformkarbonátot a Budaörsi Formáció legalsó 
tagozataként, Piramitai Tagozat néven javasoljuk elkülöníteni. 

A délkeleti pikkely karni összletét több száz méter vastag sekélytengeri 
karbonát alkotja, amelyen belül a különböző platformok (a Budaörsi, a Sédvölgyi 
és a Fődolomit ) egymástól történő elhatárolása meglehetősen bizonytalan. Az 
idősebb platformtestek a Fődolomit jól fejlett Lofer-ciklusokból felépülő 
sorozatától elsősorban a lejtőfáciesek, valamint a vékony márgabetelepülések 
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alapján különíthetők el. A csóri Hideg-völgy alsó szakaszán túlnyomórészt 
szubtidális, zöldalgás rétegtagok alkotják a rétegsort. Az efölött települő ciklusos 
felépítésű Fődolomitban a szubtidális fáciesű rétegeket megalodusok és 
nagytermetű csigák jellemzik (pl. a Baglyas DK-i oldalában lévő Mandulás 
környékén). 

Északnyugati pikkely 

A Bakonykúti-vonal feltolódási frontjától E-ra lévő pikkely felső-anisusi-ladin 
rétegsora néhány felszíni feltárás (KÓKAY & RAINCSÁK 1980a, b; BUDAI et al. 1985), 
valamint a Várpalota Vpt-3 és a Bakonykúti But-2 fúrás rétegsora alapján ismert 
(RAINCSÁK 1980, KÓKAY & RAINCSÁK 1983, GÓCZÁN & ORAVECZ-SCHEFFER 1993). A 

Dunántúli-középhegység azonos korú képződményeitől merőben eltérő 
kifejlődésű rétegsort a Várpalota Vpt-3 fúrás rétegsora alapján, a valódi 
vastagság-értékek szerint ismertetjük (4. ábra). 

A medencefáciesű rétegsor feküjét vastagpados, erősen összetört, világos
szürke, mikrites-mikropátitos Megyehegyi Dolomit alkotja, amelyben szór
ványosan Dasycladacea-metszetek láthatók. A meglehetősen rossz megtartású 
flórát a Physoporella pauciforata pauciforata és a Physoporella pauciforata undulata faj 
alkotja (PIROS O . szóbeli közlése), ennek alapján a rétegsor az anisusi emeletbe 
sorolható. 

A Megyehegyi Dolomitra települő mintegy 6,5 m vastag rétegsort dolomit, 
kovás dolomit, dolomitos mészkő, tufás-krinoideás mészkő építi fel, amelyben 
bentonitosodott tufa vékony rétegei települnek (Vászolyi Formáció). A mészkő 
jellegzetessége a finomszemcsés peloidos befoglaló anyagban észlelhető 
átülepített bioklasztok nagy mennyisége. Utóbbiak között gyakoriak a krino-
ideák, a csigák, a mészszivacsok {ICelyphia sp.) és az onkoidok, ritkábbak az 
ostracodák, a bentonikus foraminiferák és a brachiopodák (III. tábla). A mészkő
rétegek iszaprogyásos szerkezete ugyancsak lejtőn történt áthalmozódásra utal. 

A medencefáciesű karbonátos rétegsor felett vulkanitból és vulkanoklasztitból 
felépülő összlet következik mintegy 28 méter vastagságban. Alsó, kb. 12 m vastag 
szakaszát bentonitosodott tufa, tufa és tufás márga alkotja, amelyben krinoidea 
vázelemek, egyes szintekben krinoideás mészkőrétegek fordulnak elő. A fölötte 
települő rétegsor túlnyomórészt vulkanoklasztitból épül fel, a zöldesszürke 
homokkőben gyakoriak a vulkánit anyagú kavicsok és a szenesedett növény
maradványok, amelyek RÁKOSI L . szóbeli közlése szerint az araukária-félékhez 
tartoznak. A rétegsor felső 2 méterén viszonylag gyakorivá válnak az aprószemű 
kavicsok, amelyek anyaga túlnyomórészt középső-triász mészkő, alárendelten 
vulkánit. 

A vulkanoklasztit fölött szürke, féregjáratos-daonellás márga következik, majd 
vékony bentonitosodott tufarétegekkel tagolt biogén mészkő zárja a rétegsort. A 
mészkő nagyon finom, illetve finomszemcsés peloidos-mikroonkoidos pack-
stone/grainstone befoglaló anyagában átülepített bioklasztok (gastropodák, 
bentonikus foraminiferák, echinodermata vázelemek, ostracodák), és ritkábban 
pizoonkoidok figyelhetők meg. 





BUDAI T. et al: Középső- és felső-triász platform- és medencefáciesek a Keleti-Bakonyban 83 

A rétegsor kronosztratigráfiai besorolása a fúrás mikropaleontológiai vizsgálata 
alapján történt. GÓCZÁN & ORAVECZ-SCHEFFER (1993) szerint a fúrás 75,8-89,8 
métere között jellegzetes felső-illyr foraminiferák észlelhetők (Glomospirella 
triphonensis, Diplotremina astrofimbriata), fassai faunaegyüttes azonban csak jóval 
feljebb, 56,8 méternél jelenik meg (Paratriassina jiangyouensis, Diplotremina 
altoconica, Turriglomína mesotriassica). Az anisusi és a ladin emelethatárt a 
sporomorphák alapján sikerült pontosítani a 74,5 m-ből előkerült jellegzetes 
fassai flóra kimutatásával (Kugleriana meieri, Cannanoropollis scheuringii, 
Cannanoropollis brugmani, Triadispora div. sp.). 

A fentihez hasonló rétegsort harántolt a Bakonykúti But-2 térképező fúrás is 
azzal a különbséggel, hogy abban a vulkanoklasztit rétegsor felső harmadát 
mintegy 15,5 m vastag biodetrituszos mészkő közbetelepülés választja el az alsó 
kétharmadtól. DETRE (in KÓKAY & RAINCSÁK 1983) meghatározása szerint a 
mészkőből előkerült fauna-együttest brachiopodák (Mentzelia mentzeli, Spiriferina 
pectinata, Spiriferina fragilis, Aulacothyris sp.), valamint krinoideák jellemzik. Az 
anisusi és a ladin emelet határa a mikropaleontológiai vizsgálatok segítségével 
ebben a fúrásban is a Vászolyi Formáción belül vonható meg, alig egy méterrel a 
vulkanoklasztit rétegsor bázisa alatt (GÓCZÁN & ORAVECZ-SCHEFFER 1993). 

A vulkanoklasztit összlet legfelső szakaszát útbevágás tárta fel az inotai Hideg
völgyben (5. ábra). BUDAI et al. (1985) szerint a zöldesszürke homokkőből és 
aleurolitból felépülő rétegek több szintben tartalmaznak kavics- és konglo
merátum rétegeket, illetve lencséket. A kavicsok általában jól kerekítettek, átlagos 
szemcseméretük 2 - 5 cm, de elvétve találhatók 15-20 cm átmérőjűek is. A 
kavicsok anyaga középső-triász mészkő és vulkánit (fluidális szerkezetű riolit, 
trachit, erősen karbonátosodott dácit, andezit és bazalt, valamint lapillis tufa), a 
különböző anyagú szemcsék egymáshoz viszonyított aránya rétegenként 
változó. A vulkanoklasztit rétegösszlet fedőjében vékonypados, világosdrapp 
mészkő települ, amelynek réteglapjait világoszöld agyagosodott tufit borítja. A 
Berekhegyi Mészkő mikrites alapanyagú, nagy mennyiségben tartalmaz 
átülepített lito- és bioklasztokat, amelyek részben kékalgák által bekérgezett 
szemcsék, részben echinodermata-, molluszka- és zöldalga-töredékek. A 
viszonylag gazdag foraminifera-együttesben ORAVECZNÉ-SCHEFFER A. szóbeli 
közlése szerint a következő alakok fordulnak elő: Ammobaculites sp. Austrocolomia 
sp., Diplotremina cf. astrofimbriata, Diplotremina sp., Duostomina alta, Earlandinita 

<— 4. ábra. A Várpalota Vpt-3 fúrás rétegsora. Jelmagyarázat: 1. pados dolomit (platformfácies); 2. 
vékonyréteges, kovás dolomit; 3. mészkő, tufás mészkő; 4. dolomitos mészkő; 5. márga, tufás márga; 
6. agyagos, bentonitos tufa, tufit; 7. bentonitos márga; 8. homokkő, vulkanoklasztit; 9. kavics 
(karbonát és vulkánit), plasztoklaszt; 10. onkoid, ooid; 11. krinoidea, echinoidea; 12. csiga, Daonella; 
13. Dasycladacea, szenesedett növénymaradvány; 14. féregjárat, szivacs; 15. iszaprogyás; 16. száradási 
repedés. Rövidítések: t - tektonikus kontaktus; Vf - fúrt vastagság; Vv - valódi vastagság 

Fig. 4. Stratigraphical column of the Várpalota Vpt-3 borehole. Legend: 1 bedded dolomite (platform fades); 2 
thin-bedded siliceous dolomite; 3 limestone, tuffitic limestone; 4 dolomitized limestone; 5 marl, tuffitic marl; 6 
bentonitic, clayey tuff, tuffite; 7 bentonitic marl; 8 sandstone, volcanoclastite; 9 pebbles (carbonate and vulcanite), 
plasticlasts; 10 oncoids, ooids; 11 crinoids, echinoids; 12 gastropods, Daonellids; 13 Dasycladacea, carbonized 
plant remnants; 14 burrows, sponges;15 slump; 16 mud craks. Abbreviations: t - tectonic contact; Vf- thickness 
in borehole; Vv - valid thickness 



5. ábra. Az Inotai Formáció feltárása a Hideg-völgy útbevágásában, Inotán (BUDAI et al. 1 9 8 5 alapján). Jelmagyarázat: 1. világosszürke pados mészkő tufás agyag 
betelepülésekkel; 2 . agyagos, aleuritos, kavicsos mállott tufa; 3 . vulkanit-kavicsos homokkő; 4 . mállott aleuritos tufa; 5 . vulkanit-homokkő; 6 . karbonát- és 
vulkanit-kavicsos konglomerátum; 7 . lejtőmozgásos szelvényszakasz; 8 . kőzettörmelékes kvarter fedő; 9 . onkoidok; 1 0 . krinoidea töredékek; 1 1 . filamentum 

Fig. 5 Geological profilé of the Inota Formation in the road-cut of Hideg valley, Inota. Legend: 1 light grey bedded limestone with tuffaceous clay intercalations; 2 weathered 
clayey, silty tuff with pebbles; 3 sandstone with volcanic pebbles; 4 weathered silty tuff; 5 volcanic sandstone; 6 conglomerate with carbonate and volcanite pebbles; 7 landslide; 
8 Quaternary debris; 9 oncoids; 10 crinoid sclerite; 11 filaments 



BUDAI T. et ai: Középső- és felső-triász platform- és medencefáciesek a Keleti-Bakonyban 85 

sp., Endothyra kuepperi, Endothyra sp., Nodosaria cf. ordináta, Ophthalmipora sp., 
Paleotextularia sp., Pachyphloides (Kriptoseptida) cf. klebelsbergi, Trochammina alpina, 
Variostoma exile. Ezek között több olyan taxon is található, amely a Berekhegyi 
Mészkő hajmáskéri alapszelvényének vizsgálata során is előkerült ( H A A S et al. 
2000). A mészkő rétegtani fedője nem ismert, a Bakonykúti-medence aljzatában 
feltehetően a Budaörsi Dolomit platform
karbonátja települ fölötte. 

A Keleti-Bakony triász vonulatának 
északi pikkelyében a ladin vulkanoklasztit 
rétegsort önálló litosztratigráfiai egység
ként javasoljuk elkülöníteni, mivel a 
jelenleg érvényben lévő rétegtani táblázat 
egyetlen hivatalos egységéhez sem sorol
ható. Az Inotai Formáció elterjedési terü
lete a jelenlegi ismeretek szerint a Keleti-
Bakonyra korlátozódik. Feküje a felső-
anisusi-alsó-ladin Vászolyi Formáció 
(sensu V Ö R Ö S et al. 1997), fedőjét a Füredi 
Mészkő Formáció Berekhegyi Tagoza
tának felső-ladin-alsó-karni allodapikus 
mészköve alkotja. A formáció javasolt 
alapszelvénye az inotai Hideg-völgy 
útbevágása, hivatkozási szelvénye a Vár
palota Vpt -3 (13,3-71,4 m) és a Bakony-
kúti But -2 (4,5-93,7 m) fúrás. 

Az Inotai Formáció fölött települő karni 
platformkarbonátok rétegsora a Várpalo
táról Szápár felé tartó úttal közel párhuza
mosan futó, ÉÉNy-DDK-i irányú völgy 
ÉK-i, meredek, sziklás oldalában több száz 
méter vastagságban tanulmányozható (6. 
ábra). A túlnyomórészt pados-vastag-

6. ábra. A Keleti-Bakony alsó-karni rétegsora a 
Várpalota-szápári úttól ÉK-re lévő völgyben. Jel
magyarázat: 1. pados-vastagpados dolomit (szub-
tidális fácies); 2. vékonyréteges dolomit (intertidális 
fácies); 3. agyag; 4. márga; 5. algalaminit; 6. osztályo
zott aprószemcsés litoklasztít; 7. litoklaszt, plaszto-
klaszt; 8. Dasycladacea, csiga; 9. kagyló; 10. megalo-
donták; 11. likacsok; 12. felszakadt algaszőnyeg 

Fig. 6 Lower Carnian sequence of the Eastern Bakony Mis 
in the valley along the road between Várpalota and Szápár. 
Legend: 1 bedded, thick-bedded dolomite (subtidal fades); 
2. thin-bedded dolomite {intertidalfad.es); 3 clay; 4 marl; 
5 algal laminite; 6 sorted fine-grained lithoclastite; 7 
lithoclasts, plasticlasts; 8 Dasycladacea, gastropods; 9 
bivalves; 10 Megalodontids; 11 pores; 12 cracked algal 
mat 

http://%7bintertidalfad.es
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pados dolomitból felépülő rétegsor alsó szakaszát a völgy D-i torkolatánál lévő 
kis murvafejtő tárja fel, ahol a likacsos dolomitban rossz megtartású mészalgák, 
csigák és Megalodus-szerű kőbelek figyelhetők meg. A rétegsorban felfelé a 
pados szubtidális fáciesű rétegtagok vékonyréteges, intertidális fáciesű 
laminitekkel váltakoznak. A viszonylag változatos üledékek és üledékszerkezetek 
(plasztoklasztok, osztályozott litoklasztitok, kiékelődő rétegek és elmosási 
felszínek, feltépett algaszőnyeg darabok) enyhe lejtőn történt, feltehetően 
viharok által előidézett áthalmozódásra utalnak. A karni platform (Budaörsi vagy 
Sédvölgyi Dolomit) lejtőfáciese és a medenceüledék (Veszprémi F.) 
összefogazódását jelzi a néhány deciméteres márgabetelepülés a szelvény felső 
szakaszán. 

Fejlődéstörténet, korreláció 

A középső-triász tektonikailag meglehetősen mozgalmas időszaka volt a 
Nyugati-Tethys fejlődéstörténetének. A Dolomitok vizsgálata eredményeként 
régóta közismert, hogy a középső-triász medencék intenzív süllyedésével egy 
időben erőteljes emelkedés, szárazra kerülés és lepusztulás játszódott le az 
azokkal szomszédos területeken, a szerkezeti mozgásokat vulkáni működés 
kísérte (BOSELLINI & Rossi 1974; V I E L 1979; PISA et al. 1980). 

A Keleti-Bakony a középső-triász során kiemelt helyzetű self-terület volt, amely 
a Balaton-felvidék hemipelágikus medencéje felé a Veszprémi-fennsík paleo-
lejtőjén keresztül kapcsolódott (HAAS & BUDAI 1999). A viszonylag sekély terület 
üledékképződési viszonyait - akárcsak a Balaton-felvidéki medencéét -
alapvetően a relatív tengerszintváltozás és a vulkanizmus határozta meg ebben 
az időszakban, a két terület fejlődéstörténete azonban - az ősföldrajzi helyzetből 
fakadó különbségek miatt - több vonatkozásban is eltérő (7. ábra). 

Anisusi 

A Megyehegyi (Tagyoni) Dolomit ciklusos karbonát-összlete a pelsoi magas
vízállású szakasza során kialakult karbonátplatform lagúnájának árapály övi és 
sekély árapályöv alatti zónájában rakódott le (BUDAI et al. 1993; V Ö R Ö S et al. 1997). 
A formáció fedőjében helyenként észlelt vörösagyag a platform felszínre 
kerülésére és karsztosodására utal (BUDAI & HAAS 1997). Ez a jelenség azzal a 
szárazulati eseménnyel hozható összefüggésbe, amelyet a Dolomitokban a Felső 
Sériai Formáció fölötti Richthofen Konglomerátum megjelenése jelez. A fedőben 
települő brachiopodás mészkő (Felsőörsi Formáció, Horoghegyi Tagozat) a 
következő transzgresszió kezdetét jelzi (7. ábra: A4 TSTj), akárcsak Lombardiában 
a „Banco a Brachiopodi" az Angoloi Mészkő felső, peritidális dolomitból álló 
kifejlődése felett (JADOUL et al. 1992; GIANOLLA et al. 1998). A brachiopoda-
együttes összetétele alapján a sekély szublitorális, iszapos aljzatú lagúnát 
meglehetősen szélsőséges környezeti feltételek jellemezhették (PÁLFY 1986,1991). 
A további relatív vízszintemelkedés következtében a lagúna és a nyílt tenger 
között közvetlen kapcsolat alakult ki az illyr második felében (7. ábra: A4 TST 2 ), 
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7. ábra. A „Baglyas platform" és a környező medencék fejlődése az anisusi közepétől a karni kezdetéig. 
Jelmagyarázat: 1. platformkarbonátok; 2. allodapikus karbonátok; 3. hemipelágikus karbonátok; 4. 
tufa, tufit; 5. márga; 6. homokkő (vulkanoklasztit), kavicsos homokkő (karbonát és vulkánit); 7. 
szivacs foltzátony; 8. Dasycladacea-s lagúnafácies; 9. brachiopoda lumashella; 10. ammonites. 
Rövidítések: A4 - késő-anisusi; LI - kora-ladin; L2 - késő-ladin; C l - kora-karni; TST - transzgressziós 
szakasz (1 - korai, 2 - késői); HST - magasvízállású szakasz 

Fig. 7 Evolution of the Baglyas platform and the adjacent basins from the Middle Anisian till the beginning of 
Carnian. Legend: 1 platform carbonates; 2 allodapic carbonates; 3 hemipelagic carbonates; 4 tuff, tuffite; 5 marl; 
6 sandstone (volcanoclastite), pebbly sandstone (carbonate and volcanite); 7 sponge patch-reef; 8 lagoon fades 
with Dacycladaceans; 9 brachiopod coquina; 10 ammonoids. Abbreviations: A4 - Late Anisian; LI - Early 
Ladinian; L2 - Late Ladinian; CI - Early Carnian; TST - transgressive period (1 • early, 2 - late); HST -
highstand period 
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erre utal a pelágikus faunaelemek megjelenése a rétegsorban (Felsőörsi Formáció, 
Bocsári Tagozat). Az ezt követő magas vízállású szakaszban az illyr végén, illetve 
a ladin elején karbonátplatform jött létre (Budaörsi Formáció, Piramitai Tagozat), 
amelyen belül uralkodóan szivacsokból felépülő foltzátonyok alakultak ki (7 . 
ábra: A 4 - L 1 HST). A platformot enyhe hajlású lejtő köthette össze az azt körül
vevő medencével (Vászolyi F.), amelynek árapályöv alatti aljzatán a sekélyebb 
területekről beszállított bio- és litoklasztok halmozódtak fel. 

A Keleti-Bakony fenti rétegsora a Dolomitok felső-anisusi (An4) szekvenciá
jával korrelálható ( D E ZANCHE et al. 1 9 9 3 ; GIANOLLA et al. 1 9 9 8 ) . A Felsőörsi 
Mészkő a Morbiaci Mészkőhöz, míg az azzal részben heteropikus Vászolyi 
Formáció a Biverai Formációhoz hasonló kifejlődésű és korú. A fölöttük 
következő legfelső-illyr-alsó-ladin platformkarbonát - a Budaörsi Formáció 
piramitai tagozata - a Dolomitok Contrini Formációjával párhuzamosítható 
rétegtani helyzete, valamint jellegzetes fáciese és Dasycladacea flórája alapján 
(PISA et al. 1 9 7 8 ; GAETANI et al. 1 9 8 1 ) . Hasonló szekvencia ismert a Déli-Alpok 
keleti területein is, ahol az Ugovizzai Breccsa fölött szintén sötét színű felső-illyr 
mészkő (M. Tuglia E) , majd a Contrini platformkarbonát összlet következik 
(FARABEGOLI & LEVANTI 1 9 8 2 , GIANOLLA 1 9 9 2 ) . Ez a szekvencia korábban a Balaton
felvidéken nem volt kimutatható (BUDAI & HAAS 1 9 9 7 ) , és a Keleti-Bakony 
területén is csak valószínűsíthető volt (HAAS & BUDAI 1 9 9 9 ) . 

Ladin 

*A Keleti-Bakony ladin fejlődéstörténete is mutat jelentős eltéréseket a Balaton
felvidékéhez képest. A Balaton-felvidék pelágikus medencéjében kondenzált 
körülmények között folyt a karbonátiszap lerakódása a fassai második felétől a 
longobard végéig (Buchensteini Formáció) , amelyet távoli vulkanizmus 
tufaszórásai szakítottak meg rövid időszakonként (BUDAI 1 9 9 2 , BUDAI & HAAS 
1 9 9 7 ) . Ezzel szemben a Keleti-Bakony területét uraló „Baglyas platform" épülése 
a ladin transzgresszió idején is lépést tudott tartani a relatív vízszint
emelkedéssel, a DNy-i és ÉK-i oldalán kialakult medencék pedig nem csak a 
Balaton-felvidék nyílt medencéjétől, hanem némileg egymástól is eltérő módon 
fejlődtek a ladin idején: 

- A DNy-i előtér üledékgyűjtője a közeli vulkáni forrásterületről behordódott 
nagy mennyiségű vulkanoklasztit lerakódása nyomán folyamatosan sekélyült a 
ladin második felében. A szenesedéit növénymaradványok nagy mennyisége és 
a kavicsok megjelenése viszonylag közeli szárazulatra utal, amely savanyú, 
intermedier és bázisos vulkánitokból épülhetett fel (utóbbiak jelenlétére többek 
között a nagy titántartalmú nehézásványok gyakori előfordulásából lehet 
következtetni). A karni kezdetén a Baglyas platformja előrenyomult a ladin 
végére fokozatosan feltöltődött medence irányába. Erre utal a Berekhegyi 
Mészkő foraminifera-együttesében a platform- és medence-fáciesekre jellemző 
taxonok kevert előfordulása is (BUDAI et al. 1 9 8 5 ) . 

- A platform ÉK-i hátterében kialakult medencébe csak a feltöltődés utolsó 
stádiumában jutott be alárendelt mennyiségű törmelék, jelentősebb mérvű 
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behordódásnak a pusztuló szárazulat felől feltehetően a Baglyas platformja 
szabhatott gátat. 

A Keleti-Bakonyéhoz hasonló, bár jóval intenzívebb és bázisos vulkanizmus 
zajlott a Dolomitok egyes területein a késő-ladinban, a szárazra került területek 
eróziója során nagy mennyiségű terrigén törmelék került az üledékgyűjtőbe 
(BOSELLINI 1991; D E ZANCHE et al. 1993; GIANOLLA et al. 1998). Az inotai vulkano-
klasztit dél-alpi megfelelője a „wengeni" összletben keresendő (BUDAI & V Ö R Ö S 
1993). A Buchensteini Csoportba sorolt Zoppéi Homokkő képződésének ideje és 
körülményei ugyanis eltérőek az Inotai Formációétól: előbbi lerakódása 
megelőzte a longobard bazaltos vulkanizmust, anyagának viszonylag távoli 
forrásterületét pedig alapvetően kristályos aljzat alkotta (VIEL 1979; BOSELLINI 
1991). A vulkánitokból és karbonátokból álló közeli lepusztulási terület alapján az 
Inotai Formáció képződési környezete leginkább a wengeni medence platform
közeli részéhez lehetett hasonló (BUDAI 1992, BUDAI & V Ö R Ö S 1993). 

A „Baglyas platform" térhódítása a ladin és a karni határán a tengerszint
emelkedés megtorpanásához köthető. Tekintettel arra, hogy ez a tendencia 
nemcsak a Dunántúli-középhegységben (BUDAI & HAAS 1997; HAAS & BUDAI 1999, 
HAAS et al. 2000), hanem a Nyugati Tethys és az azt körülvevő szárazulat epi-
kontinentális medencéinek területén is megfigyelhető (GIANOLLA & JACQUIN 
1998), eusztatikus harmadrendű tengerszint-változást tételezhetünk fel az adott 
időintervallumban. 

Köszönetnyilvánítás 

Jelen dolgozat a T. 014902 számú OTKA projekt kutatási eredményeit foglalta 
össze, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BUDAI T) , valamint - részben - a T. 
026278 számú (VÖRÖS A.) és a T. 029797. számú (HAAS J.) OTKA téma támoga
tásával. A szerzők köszönettel tartoznak PIROS Olgának a platformkarbonátok 
Dasycladacea-flórájának, valamint RÁKOSI Lászlónak az inotai vulkanoklasztit 
növénymaradványainak a meghatározásáért. 
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Táblamagyarázat - Explanation of Plates 

I. tábla - Plate I 

Mikrofácies-típusok az iszkaszentgyörgyi Piramita-hegy felső-illyr platformkarbonátjából (Budaörsi 
E , piramitai t.) 
Microfacies-types of the Upper Illyrian platform carbonate from the Piramita Hill at Iszkaszentgyörgy (Budaörs 
Fm, Piramita mb) 

1. Bioklasztos, bekérgezett szemcsés grainstone. A bioklasztokat bentonikus foraminifera (BF) és 
echinodermata vázelem ( E ) képviseli, a bekérgezett szemcsék mikro- és pizoonkoidokból állnak (a 
finomabb és durvább szemcsenagyságú sötét szemcsék). A kép közepén látható két onkoid nucleusa 
apró molluszkahéj-töredék. N = 3 2 x 
Grainstone with bioclasts and coated grains. Bioclasts are represented by benthic forams (BF) and echinoderm 
fragments (E), whereas the coated grains consist of micro- and pizooncoids (the finer and coarser dark grains). 
The nuclei of the two oincoids in the middle of the picture are small fragments of molluscs. 32x 
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2. Bioklasztos, bekérgezett szemcsés packstone/grainstone. A finomszemcsés, mikroonkoidos 
befoglaló anyagban csiga (felül középen), pizoonkoid (jobb alsó sarok) és foraminifera (bal alsó sarok) 
látható. N = 3 2 x 
Packstone/grainstone with bioclasts and coated grains. In the fine grained microoncoidal embedding material a 
gastropod (upper central part), a pizooncoid (lower right corner) and aforaminifer (lower left corner) can be seen. 
32x 

II. tábla - Plate II 

Mikrofácies-típusok az iszkaszentgyörgyi Oreg-Iszka felső-illyr-alsó-ladin tufás mészkövéből 
(Vászolyi F.) 
Microfacies-types of the Upper lllyrian-Lower Ladinian tuffitic limestone from the Öreg-Iszka at 
Iszkaszentgyörgy (Vászoly Fm.) 

1-2. Bioklasztos, bekérgezett szemcsés grainstone. A finomszemcsés, mikroonkoidos befoglaló 
anyagban molluszka (M) vázelemek (köztük ép gastropoda metszetek, 1. kép bal alsó sarok), 
mikroproblematikumok (Anisocellula fecunda SENOWBARY-DARYAN & FLÜGEL =AF) , pizoonkoidok (az 1. 
kép jobb alsó sarkában és közepén ép gastropoda nucleussal, illetve a 2. kép felső részén), 
echinodermata vázelemek (E) és vulkanoklaszt (V) szemcsék láthatók. N = 1 6 x 
Grainstone with bioclasts and coated grains. The fine grained microoncoidal embedding material contains 
mollusc shell fragments (gastropod in the lower left corner of Picture 1), microproblematica (Anisocellula fecunda 
SENOWBARY-DARYAN & FLÜGEL =AF), pizooncoids (in the lower right corner and in the middle part of Picture 
1 with an unbroken gastropod in the nucleus, as well as in the upper part of Picture 2), echinoderm fragments 
(E), and volcanoclasts (V). 16x 

III. tábla - Plate III 

Mikrofácies-típusok a Várpalota Vpt-3 fúrásban harántolt Vászolyi Formációból 
Microfacies-types of the Vászoly Formation in the core of Várpalota Vpt-3 borehole 

1-2. Bioklasztos-peloidos packstone (78,0 m). A finomszemcsés, peloidos befoglaló anyag mélyebb 
üledékgyűjtőt jelző fades, amelyben a sekélyebb leülepedési környezetre (karbonátos rámpára vagy 
platformra) jellemző biogén szemcsék [mészszivacs-maradványok (Sz), echinodermata (E) és 
molluszka (M) vázelemek, brachiopodák (B), bentonikus foraminiferák (BF)], valamint bekérgezett 
szemcsék (onkoidok) átülepítettek. N = 1 6 x (1. kép), 32x (2. kép) 
Packstone with bioclasts and peloids (78.0 m). The fine grained peloidal embedding material of deeper fades 
contain biogenic grains [calcareous sponges (Sz), echinoderms (E), molluscs (M), brachiopods (B), benthic forams 
(BF)], as well as coated grains (oncoids) of allodapic origin, characteristic for shallow ramp or platform source 
area. Picture l = 16x; Picture 2=32x 
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I. tábla - Plate I 
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III. tábla - Plate III 


