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A Gerecse méltatlanul elfeledett, kis-
sé félreesõ hegytájunk a Vértes és a
Pilis árnyékában. A Dunazug-hegyvi-
dék országosan ismert, sokat látoga-
tott, keresztül-kasul bebarangolt
hegyvidékeinek karéjában megbújó
változatos adottságú tájegységünk.

Mozgalmas földtörténeti múltját jól sej-
teti, hogy a méltán nevezetes vörös
márvány és a nemzetközileg is jegyzett
õsmaradványok lelõhelyeként is szá-
mon tartjuk. Számos világhírû õslény-
tani és õsrégészeti lelet származik kõ-
fejtõibõl, barlangjaiból, például a
Szelim-lyukból, vagy a Jankovich-bar-
langból. 

A Mátyás király visegrádi palotájá-
nak, a budapesti polgárházaknak, bér-
palotáknak, késõbb a metró megállóhe-
lyek burkolatának is építõanyagot adó,
jura és triász kori mészkövekbõl felépü-
lõ középhegységünk több hegytagozat-
ra oszlik, melyeket
tágas medencék
választanak el egy-
mástól. 

A hegység ki-
váló minõségû
mészkõanyagá t
már az ókorban, a
Pannóniát meghó-
dító rómaiak is
több külfejtésben
bányászták. Elsõ-
sorban a magas
vas-oxid tartalmú,
tömött szerkezetû,
jól faragható, ala-
kítható, csiszolha-
tó és nem utolsó
sorban dekoratív
megjelenésû vörös
változatát, az ún.
vörös márványt. A középkorban szin-
tén fontos építkezési alapanyag volt ez
az ásványkincsünk.

Ami valójában – kõzettani értelem-
ben – nem márvány, hanem egy jura
idõszaki speciális mészkõféleség, föld-
tani nevén a tardosi mészkõformáció.
Ennek igazi hazája a különös csengésû,
a Gerecse-tetõ szomszédságában emel-
kedõ Pisznice. A hegyrög aszimmetri-
kusan elbillent rétegfejének tetõszintjét

nagy méretû és hosszan elnyúló kõfej-
tés uralja, már messzirõl vörösen vilá-
gít, elütve az erdõ zöld lombozatától. 

Azon kevés kõfejtõk egyike, melyet
az õskor óta szinte a jelenkorig folya-
matosan bányászott az ember, hiszen
a felsõ szinteket borító magas kovasav-
tartalmú tûzköves mészkövet már a ge-
recsei õsemberek is használták a pat-
tintott kõeszközeik készítésére, vagy
éppen szikra csiholásra. 

A római korban a tûzkõ rétegek alól
kibukkanó vörös márványt intenzíven
fejtették, példa erre a döbbenetes
mélységeket feltáró ún. „Pisznice-hasa-
dék”, vagy másik nevén a római bánya.

Ha természetes eredetû lenne, pon-
tosan megfelelne egy kanyon kívánal-
mainak, hiszen a teljességgel függõleges,
30-40 méter magas, égbe szökkenõ,
szûk állású kõfalak alatt állva szinte
„grand canyon-i” érzésünk támad. Az
már hátborzongató, hogy a hasadék
mélységeit emberi kezek szorgos mun-
kája formálta ilyenné. 

Az emberi idõdimenziók nyomain
túl – az ókori kõhordó vasalt kerekû
szekerek kõvájatai itt-ott még beazo-

nosíthatóak – a bánya mélye sok száz-
millió éves korszakok múltjába is be-
pillantást enged, hiszen a Pisznice
hazánk egyik legfontosabb ammoni-
tesz (fejlábú) lelõhelye. Nem is beszél-
ve arról, hogy még ma is tartogat az
õslénytanos kutatók számára felfedez-
ni valót, hiszen néhány évvel ezelõtt
egy õskrokodil maradványai kerültek
ki a réteglapok közül.
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