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Abstract 

A structural geological study was carried out in Mesozoic blocks of the eastern-side of the Danube, 
in the surroundings of Csővár (Fig. 1). This area represents the north-eastern surface outcrops of the 
Transdanubian Range Unit. The aim of the study was to describe the structural evolution of the area, 
to establish the connection between the folds of the Vár Hill and the deformation in the borehole 
Csővár (Csv-1) and to characterise the connection between the pelagic Late Triassic-Early Jurassic 
Csővár Limestone and the platform Dachstein Limestone Formations. 

The outcrop-size folds are closed, overturned with sharp hinge zones. These folds in the Vár Hill 
are parts of a large, overturned syncline, which goes through the southern sections of the Vas Hill and 
Vár Hill (Fig. 2). This syncline has a WSW-ENE striking axis, overturned to the southeast (Fig. 6). The 
overturned syncline was connected by SSE-vergent reverse faults. The larger, more important shear 
plane forms the tectonic contact between the Ladinian - Lower Carnian Vashegy Dolomite and the 
overturned beds of the cherty Pokolvölgy Dolomite Member of early Middle Carnian age (Figs 2, 3 , 
7). The overturned limb of the syncline was sheared by a smaller reverse fault, so the Csővár 
Formation shows reduced thickness here (with respect to the borehole Csv-1). 

According to the borehole Csv-1 (HAAS et al. 1997b) the overturned syncline is thrust upon a 
tectonised sequence. It consists of Upper(?) Triassic dolomite and strongly reduced Cretaceous 
formations (Barremian-Aptian limestone and/or Senonian marl) (sequence C, Fig. 3). The movement 
is connected to the tectonic repetition of the sequence below the thrust. Here a duplex system can be 
reconstructed (Fig. 7). 

The deformed Csővár Formation represents a basinal succession. Despite strong folding and 
thrusting, the original depositional contact of the Late Triassic pelagic Csővár Limestone and the 
platform Dachstein Limestone can be deduced. The field and microscopic observations constrained 
the transition of the two rocktypes. The transitional sediments were deposited on a reef slope. Large 
olistoliths, smaller lithoclasts and bioclasts of platform origin were deposited in the pelagic Csővár 
Limestone Formation (Fig. 4). Progradation of platform carbonates (reef talus) over pelagic beds can 
also be seen in the field (sequence A, Fig. 3). 

The main tectonic event could have happened between the Campanian and the Late Eocene. The 
lower age boundary is determined by the age of the youngest (Upper Campanian) imbricated rocks 
in the borehole Csv-1 (Fig. 7). The upper age boundary is constrained by the age of the overlying 
Upper Eocene Szépvölgy Limestone Formation, which was not affected by folding (Fig. 2). Tectonic 
evolution of this area is different from other parts of the Transdanubian Range Unit, where such 
young reverse faulting and folding have so far not been found. The cause of the south-vergent folds 
and reverse faults may be the subduction of the Vahic Ocean during the latest Cretaceous-Paleocene 
period. In the hinterland of the subduction south-vergent it was possible for reverse faults 
(backthrusts) could form (Fig. 9). 

Most of the other faults are not connected to the folding event. From kinematic data and stress field 
analysis we could demonstrate three Tertiary phases (Fig. 8). The first Late Eocene - Early Miocene 
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phase was a strike-slip type stress field characterised by a NNE-SSW tension and WNW-ESE 
compression, in which left-lateral and dextral conjugate displacement took place. The second 
Karpatian - Middle Badenian phase was a E-W tensional stress field, in which dextral, dextral-
normal, and normal displacements occurred along NW to N trending faults. These structures 
dominate the geological map (Fig. 2). The third Late Badenian - Late Miocene phase was a NW-SE 
tensional stress field, in which NE trending faults developed. 

Összefoglalás 

A munkánkban a Duna-balparti rögök, és ezen belül Csővár és Nézsa szűkebb területét vizsgáltuk 
szerkezetföldtani módszerekkel. A kapott eredményekből arra próbáltunk választ adni, hogyan függ 
össze a Vár-hegyen található redőrendszer a Csővár-1 fúrás rétegsorával, a Vashegyi Dolomit 
települési helyzetével, továbbá, hogy a Nézsa környékén ismert platform fáciesű Dachsteini Mészkő 
Formáció milyen kapcsolatban lehet a pelágikus környezetet jelző Csővári Mészkő Formációval. 

A feltárás-méretű redők kibillentettek, D-felé átbuktatott helyzetűek, a hegyes kerekítettségi 
osztályba tartoznak, a szárnyak szöge 30°-80°, tengelyirányuk NyDNy-KEK csapású. Ezen vár-hegyi 
redők a Vas-hegy déli részét és a Vár-hegyet magába foglaló, NyDNy-KEK-i tengelyű, térképezhető 
redő (átbuktatott szinklinális) részei. Az átbuktatott szinklinálist északon rátolódási sík zárja le, mely 
mentén a tűzköves Pokolvölgyi Dolomit Tagozat átbuktatott rétegei a Vashegyi Dolomit Formációval 
érintkeznek. A vár-hegyi redők a rátolódással lehetnek kapcsolatban. 

A Csv-l-es fúrás alapján ez az átbuktatott szinklinális rátolódott egy feltehetőleg felső-triász 
dolomitra. E mozgás következtében a dolomit és a rátelepülő(?) kréta üledékek 3-4 pikkelyben 
ismétlődnek. Az ismétlődés duplexek formájában történhetett. 

A Vas-hegytől északra újra a felszínre bukkan a Pokolvölgyi Dolomit és a Csővári Mészkő, egy 
észak felé fokozatosan fiatalodó rétegsorban. Az egykorú képződmények (a pelágikus Csővári és a 
platform Dachsteini Mészkő Formáció) kapcsolata üledékes. A Három-hegyen Csővári Mészkő 
mátrixban Dachsteini Mészkőből álló tömbök (olisztolitok) jelennek meg. Emellett a platformról 
származó, mikroszkopikus méretű bio- és litoklasztok is megfigyelhetők. 

A rátolódásokat, gyűrődéseket létrehozó tektonikai esemény késő-kréta-késő-eocén között 
történhetett. A csővári területen mért D-i vergenciájú redők a Kárpátokban, a senonban lezajló Vági-
óceán bezáródásához kapcsolódhatott, a hazai déli vergenciájú visszatorlódások a szubdukció 
hátterében jöhettek létre. A feltételezhető dinári kapcsolatok még nem kellően tisztázottak. 

A területen található egyéb töréses szerkezetek esetében három nagyobb fázist különíthetünk el. 
Az első fázis késő-eocén-kora-miocén között zajlott, egy EÉK-DDNy irányú tenziós és NyÉNy-KDK 
irányú kompressziós eltolódásos feszültségtérben, mely során balos és kiegészítő jobbos eltolódások 
jöttek létre. A második fázis a kárpáti-kora-badeni időszakhoz kapcsolódik, ahol egy K-Ny-irányú 
tenziós feszültségtér lépett fel, és jobbos, jobbos-normál, normál vetők jöttek létre. A harmadik fázis 
kora késő-badeni-késő-miocén, melyben az ENy-DK-i tenziós térben normál vetők alakultak ki. 

Bevezetés 

A Duna-balparti rögök a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén helyezkednek 
el, Váctól 5 -20 km-re északra és keletre. E mezozoos kibukkanások egy részét 
vizsgáltuk Csővár és Nézsa között, a Pokol-völgy-Kecskés-völgy (Sinkár-patak) 
két oldalán (1, 2. ábra). 

Szerkezetföldtani vizsgálatainkhoz a csővári Vár-hegy déli oldalában jól 
megfigyelhető szoros redők adtak kiinduló pontot. A Dunántúli-középhegy
ségben szokatlan szerkezetek felvetik a kérdést: hogyan és mikor keletkeztek, 
milyen irányúak, hogyan viszonyulnak a terület más szerkezeti elemeihez? 

További szerkezetföldtani problémát jelentenek a Csővár melletti pokol-völgyi 
kőfejtőben az 1968-ban mélyített Csővár Csv-1 fúrás újravizsgálatának ered
ményei (HAAS et al. 1997a, b). A részletes fúrásleírásból kiderült, hogy 622 és 1200 



BENKÖ К. & FODOR L.: Csővár környékének szerkezetföldtana 225 

1. ábra. A csővári rögök helyzete a Dunántúli-középhegységben és viszonya annak szerkezeti 
határaihoz. A térkép a pretercier kibukkanásokat mutatja. 

Fig. 1 The situation of the Csővár block with resvect to the boundaries of the Transdanubian Range. Maps shows 
pre-Tertiary formations 

méter között a breccsás dolomitban eltérő kréta korú márga, mészkő képződ
mények ismétlődnek, a kréta üledékek felett tektonikus határral. A szerkezeti 
felszíni vizsgálattal erre a jelenségre is modellt próbáltunk adni. 

A csővári Vár-hegytől északra, a Vas-hegy északi felét a Vashegyi Dolomit 
alkotja, melynek kora nem bizonyítható fosszíliákkal, és az eddigi vélemények 
szerint középső-késő-triász korú. A terület északi részén a nézsai rögök platform, 
illetve zátony fáciesű Dachsteini Mészkőből állnak (VADÁSZ 1910; ORAVECZ 1963; 
D E T R E 1970; HAAS, szóbeli közlés 2000). Az új sztratigráfiai adatok egyértelműen 
bizonyítják, hogy ezek a képződmények azonos korúak a Vár-hegyen kibukkanó 
Csővári Mészkő Formációval (HAAS et al. 1997a), amely mély medencében 
keletkezett. 

Az eddig felsorolt felszíni képződmények legalább három, egykorú késő-triász 
rétegsorba csoportosíthatók (BENKŐ 2000). Az eltérő képződmények érintkezési 
helye, annak üledékes vagy tektonikus jellege nem volt ismert (részben a pontat
lan rétegtani adatok miatt). Az egykorú, de eltérő fáciesű képződmények lehetsé
ges kapcsolatát je len munkában mutatjuk be földtani térképezés, szerkezet
földtani megfigyelések és mikrofácies-elemzés alapján. 
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Vizsgálati módszerek 

A terület földtani felépítésének megismerése céljából térképezést végeztünk. A 
képződmények litosztratigráfiai besorolását terepi megfigyelések mellett 
vékonycsiszolatok vizsgálatával is alátámasztottuk. A feltárások leírásánál réteg
dőléseket, redőszárnyak, redőcsuklók dőlésadatait, kőzetréseket, kalcitos repe
déskitöltéseket mértünk. A rétegdőlési adatokat, a mért redőtengelyeket sztereo-
gramon ábrázoltuk. Az ábrázolást, a redőtengely-szerkesztést a Spheristart 
programmal jelenítettük meg. Ugyancsak rögzítettük a vetősíkokat, vetőkar
cokat, a rajtuk lévő kinematikai bélyegekkel. A karcos vetők ábrázolásához, a 
feszültségterek kiszámításához ANGELIER (1984) programjait használtuk. 

Az adatok kiértékelése után szelvényeket szerkesztettünk, melyekhez felhasz
náltuk a területen mélyített nézsai fúrások rétegsorát is. Mindezek alapján 
készítettük el a terület fedetlen térképét, kidolgoztuk a terület szerkezetföldtani 
modelljét és jellemeztük a fő deformációs fázisok szerkezeteit (2. ábra). 

Képződmények 

A mezozoos képződmények kapcsolatai 

A fúrási rétegsor figyelembevételével, a felszíni terepbejárás során kapott 
adatok, az üledékföldtani modell és a csiszolatos vizsgálatok alapján három 
rétegsort írhatunk le (3. ábra). Az „A" rétegsort főleg a Dachsteini Mészkő adja, 
mely alatt a vékony, átmeneti típusú Csővári Mészkő Formáció, majd alatta a 
Pokolvölgyi Dolomit, végül legalul a Vashegyi Dolomit jelenik meg. A „B" 
rétegsor alsó részét a Csv-1 fúrásból ismerjük. A fúrás 622-783 méter közötti 
szakasza e rétegsor legalját is alkothatja, ekkor a felszíni analógia alapján itt 
Vashegyi Dolomittal számolhatunk. Más szerkezeti modellben a kizárólag 
Csővári Formációból álló rétegsor a pelágikus Pokolvölgyi Dolomit tagozattal 
kezdődik, melyre a Csővári Mészkő települ, amelyben a felszínen megtalálható a 
triász/jura határ. Ebben a rétegsorban (az „A"-val szemben) nincsenek felső-triász 
platform képződmények (HAAS et al. 1997a). A harmadik („C") rétegsor inkább 
rétegsor-típus, akár több, valós rétegsor egyesített jellemvonásait mutatja. Közös 
jellemvonásuk, hogy csak a fúrásban ismertek. A „rétegsor" fő tagja egy felső(?)-
triász (karni-nori?) dolomit. E fölött, különféle kréta képződmények következ
nek, melyek leginkább az aptiba és a senonba tehetők (HAAS et al. 1997a). A terepi 
és mikroszkópos megfigyelések alapján a 3. ábrába már a rétegsorok kapcsolatait 
is berajzoltuk. Az egységeket feltételezett rátolódási síkok választják el 
egymástól, melyeket a későbbiekben a szelvényeken (7. ábra) is ábrázolunk. 

Mezozoos képződmények 

Fehér, erősen átkristályosodott dolomit - Vashegyi Dolomit 
A Vas-hegy északi, illetve a Valkó-hegy DK-i részét alkotja (2. ábra). Kristályos 

szövetű, színe fehér, rózsaszínes. A rétegtani besorolása meghatározható 
ősmaradványok híján bizonytalan (VADÁSZ 1910: nori; ORAVECZ 1963: felső-ladin 
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(longobard); D E T R E 1970: nori; KOZUR & M O S T L E R 1973: karni fődolomit; D E T R E 
1981: nori; BALOGH 1981: ladin-alsó-karni; HAAS et al. 1997a: ladin-rhaeti). 
Azonban a Valkó-hegy lejtőjén a Vashegyi Dolomitra folyamatosan következik a 
Pokolvölgyi Dolomit. A Pokolvölgyi Dolomit kora tisztázottan karni, tehát a 
Vashegyi dolomit kora ennél idősebb kell, hogy legyen: kora-karni-ladin. Csiszo
latban (65. feltárás) az átkristályosodás miatt csak xenotópos romboéderes 
dolomitkristályok láthatóak. A megmaradt relikt szövetre a nagyobb méretű 

2. ábra. Csővár-Nézsa környékének fedetlen földtani térképe 

Fig. 2 Map of Csővár-Nézsa area without Quaternary formations 
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moldokból (kitöltött alakőrző pórusok) lehet következtetni. Feltehetőleg platform 
képződmény. 

Tűzköves dolomit - Csővári Formáció, Pokolvölgyi Dolomit Tagozat 
A Vas-hegy DNy-i gerincén, mintegy 30 méter szélességben jelenik meg ez a 

sötétszürke, tűzköves dolomit, de hasonló kőzet található a Kecskés-völgy 
mentén (2 . ábra, 49, 81-es feltárások). A dolomitban szivacstűk és 100 mikronos 

3. ábra. A területen található rétegsorok, felszíni megfigyeléseink és a Csv-1 fúrás (HAAS et al. 1997b) 
adatai alapján. A számok a fő áttolódási síkokat jelzik. 

Fig. 3 Main sequences of the area, based on surface observations and borehole Csv-1 (HAAS et al. 1997b). 
Numbers indicate the main thrust planes figures on the map and section (Fig. 7a). "A" indicates interfingering 
platform and basinal sequences with platform progradation during the Norian-Rhaetian. "B" marks continuous 
hasinál succession with uninterrtupted sedimentation at the Triassic/Jurassic boundary. "C" represents the 
(simplified) succession of the borehole Cs-1 below 622 m. The age of the dolomite is questionable, Carnian-
Norian(l). 
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radiolára gömbszemcsék je lennek meg tömegesen, melyek a pelágikus képződési 
környezetet jelzik. A Csv-1 fúrásban 622-522 méterben jelenik meg, a Csővári 
Formáció egyéb meszes részével üledékes kontaktusban. A kőzet kora feltehe
tően kora-középső-karni. 

Sötétszürke, márgás mészkő - Csővári Mészkő 
A mészkövet a Csővári Mészkő Formációba sorolták (pl. BALOGH 1981; DETRE et 

al. 1988; HAAS et al. 1997a). Elsősorban a Vár-hegyet építi fel, de a Vas-hegy déli 
részén is megtalálható, illetve kibukkan a Valkó-hegy DK-i oldalában (2. ábra, 1/1,4 
tábla). A kőzet laminált vagy vékonyrétegzett. A formáció a felszínen tartalmazza 
a triász/jura határt (PÁLFY & DOSZTÁLY 1999). A formáció legfelső ismert 
rétegcsoportja szürke vagy drapp színű, erősen túzköves mészkő, medence 
fáciesű képződmény (HAAS et al. 1997a). Kora feltehetőleg hettangi-sinemuri 
(KOZUR 1993). Csak a Vár-hegyen bukkan ki és a nem hivatalos „Várhegyi 
tagozat" nevet használjuk e munkában (1/2, 3 tábla). 

A Csővári Formáció a Csv-1 fúrásban a Pokolvölgyi Dolomit tagozattal kezdő
dik. Ebből fokozatos átmenettel fejlődik ki a Csővári Mészkő. A fúrásban a kőzet 
474-410 méterig karni (késő-tuvali), 404-20 méterig nori korú, 2 0 - 0 méter között 
kora-rhaeti, a kőfejtő pedig rhaeti korú (HAAS et al. 1997a). A mészkő leülepedési 
környezete a késő-triász folyamán változott: a rétegsor alsó szakasza mélyebb 
medence, a középső a lejtő disztális részében, míg a legfelső része a lejtő proxi-
mális zónájában képződött (HAAS et al. 1997a). A Csővári Mészkő általában véve 
a self óceán felőli peremén kialakult intraplatform medencében képződött, de a 
medencerendszer kevésbé elzárt, oxigénnel ellátott részén (HAAS et al. 2000). 

Fehér, tömör, vastagpados mészkő - Dachsteini Mészkő 
Fehér, vastagpados, onkoidos, megalodusos Dachsteini Mészkő alkotja a nézsai 

rögöket (Mészégető-hegy, Szele-hegy, Zsidó-hegy, 2. ábra). DK-felé a kőzet 
bekérgező fosszíliákban, á tmozgatot t l i toklasztokban gazdagodik. Ezek a 
kipreparálódott kőzetfelszínen szabad szemmel is jól láthatók. Ez a kőzet a 
Dachsteini Mészkő Formáció zátonyfáciese, a nézsai tagozat ( 2 . ábra). A kőzetet a 
73-as feltárás vizsgálata szerint peloidok, Foraminiferák [Alpinophragmium 
perforatum (FLÜGEL) , Orthovertellal sp.], alga és Bryozoa-maradványok, cyanofitás 
bekérgezések, geopetális szerkezetek jellemzik, melyek együttesen foltzátony 
vagy zátonylejtő környezetre utalnak (HAAS, szóbeli közlés, 2001). 

Bioklasztos, litoklasztos mészkő - Csővári Mészkő és Dachsteini Mészkő 
átmenete 

A Három-hegyet és keleti lejtőjét szabad szemmel is megfigyelhető, bio-
klasztokat tartalmazó, sötétszürke, helyenként túzköves mészkő, valamint 
Dachsteini Mészkő tömbök alkotják (2. ábra). Értelmezésünk szerint itt Dachstein 
Mészkő tömbök vannak Csővári Mészkőbe ágyazva. A bioklasztos túzköves 
mészkő a Kecskés-völgytől és a Vas-hegy ENy-i lábától lehúzódó völgy találko
zásánál (az 53-as, 54-es, 55-ös feltárásban) is megjelenik. 

A bioklasztos, túzköves mészkő csiszolatai wackestone szövetűek, melyekben 
Echinodermata (Crinoidea) vázelemek, mikrobiálisan bekérgezett szemcsék 
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4. ábra. Platformról származó bioklasztot (főleg echinodermatát) és extraklasztot tartalmazó mészkő. 
A befogadó kőzet Csővári Mészkő, az üledék a lejtőlábon, a platformhoz közel, de már a medencében 
rakódott le. Kecskés-völgy nagy kanyarja, 53-as feltárás 

Fig. 4 Bioclasts (mainly echinodermatas) and extradants derived from the platform and embedded in Csővár 
Limestone. The sediment was deposited at the foot of the palaeoslope, close to the platform but within the basin. 
Kecskés valley, large bend, 53 outcrop 

töredékei, litoklasztok (feltépett üledékdarabok), peloidok, molluszka (esetleg 
Ostracoda) héjtöredékek (4. ábra), nagyméretű foraminiferák láthatóak. A kevés 
meghatározható foraminifera kora ladin Variostoma coniforme (Kristan-Tollmann), 
Diplotremmina subangulata (Kristan-Tollmann). Ez a kor egyenlőre nehezen 
magyarázható, idősebb platform litoklasztjainak áthalmozására gondolunk. A 
bekérgezett szemcsék, litoklasztok azt mutatják, hogy a kőzet zátonylejtő 
környezetben rakódott le és átmenetet képez a Csővári Mészkő Formáció és a 
Dachsteini Mészkő Formáció között. 

Dolomit a Csv-1 fúrásban j 
A Csv-1 fúrásban erősen tektonizált, breccsás dolomitot értek el 622 méter 

alatt. A dolomit eredeti képződési környezete nehezen meghatározható, HAAS et 
al. (1997b) szerint, platform és lejtő egyaránt lehetett. A dolomitosodás utólagos. 

A dolomit kora nem teljesen eldöntött, habár 783 méter alatt HAAS et al. (1997b) 
több mélységközben is felső-triásznak vagy még pontosabban, karninak vagy 
norinak határozott ősmaradványokat talált. A fosszüiák egy része ugyan szár
mazhat tektonikusán becsípett blokkokból, de 1. ábrájuk alapján ez az összes 
leletre nem valószínű. így véleményünk szerint a kérdéses dolomitösszlet 
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feltehetőleg karni-nori korú. HAAS et al. (1997b) a fúrás alsó részét a Vashegyi 
Dolomithoz hasonlónak tartja. Az általuk adott rétegtani adatok, és saját felszíni 
e lemzésünk szerint az azonosítás nem lehetséges, ezért a fúrás dolomitját önálló 
egységként kezeljük. 

További problémát ad a fúrás 622-783 métere közötti dolomit, ahonnan 
egyáltalán nem került elő határozható fosszüia. Itt lehetséges a Vashegyi Dolo
mittal való azonosítás, mivel itt is, mint a felszínen, a Pokolvölgyi Dolomit alatti 
rétegtani helyzet figyelhető meg. Ekkor a 622 méterben jelzett szerkezeti határ 
nem jelentős. 

Kréta képződmények 

A Csv-1 fúrás 1200-622 m közötti szakaszán belül, 3 szintben kréta képződ
mények váltak ismertté (HAAS et al. 1997b). 783 m-nél felső-campani mészmárgát, 
856,7-862,2 méterek között felső-kréta(?) mészmárgát, majd rögtön alatta apti(?), 
krinoideás mészkövet, 1049,1-1052,4 m apti(?) krinoideás mészkövet, 1055,6-1062 
méterek között felső-barrémi-alsó-albai meszes márgát találtak. Ezen a szakaszon 
k immeridgei - t i thon, 862 méternél felső-jura - hauterivi(?) extraklaszot is 
kimutattak a kréta kőzetekben. A három kréta előfordulásból kettőben megvan a 
barremi(?)-apti mészkő-mészmárga és kettőben a senon mészmárga, egyszer 
közösen fordulnak elő, míg egyszer-egyszer a senon és az apti kőzetek egyedül 
j e lennek meg. Mindkét középső-kréta előfordulásban, extraklasztokban felső
jura-alsó-kréta mészkő van. Feltehető, hogy itt egy (barremi)-apti-(alsó-albai) és 
senon képződményből álló, igen redukált rétegsor tagjaival van dolgunk. A há
rom előfordulás teljes azonossága az erős tektonikus mozgások miatt nem 
igazolható. 

Késő-triász üledékföldtani modell 

Az eddigi megfigyelések kiegészítik HAAS et al. (1997a, 2000) üledékföldtani 
modelljét (BENKŐ 2000). Az eddig ismert környezeti típusokat kiegészíthetjük egy 
zátonylejtő-lejtőláb környezettel (5. ábra), ahol a triász bioklasztos mészkő 
képződött és a platformról származó olisztolitok is megjelennek. Ez a terület a 
platform környezetet jelző Dachsteini Mészkő Formáció és a pelágikus Csővári 
Mészkő Formáció képződési területe között helyezkedett el. 

Kainozoos képződmények 

A tercier rétegsor bauxittal kezdődik (LÓCZY & ROZLOZSNIK 1935), melynek 
kutatására már az 1950-es években fúrások is mélyültek Nézsán. Képződési 
kornak - az akkori felfogásnak megfelelően - VENDEL (1937) a kréta barrémi 
korszakát jelölte meg. D U N K L (1990) hasadvány-nyom meghatározásai szerint a 
bauxi tban levő vulkáni eredetű c i rkonszemcsék késő-eocén kihűlési kort 
mutatnak, így a bauxit kora is eocén lehet. Ez összhangban van a legidősebb fedő, 
a Szépvölgyi Mészkő késő-eocén korával. A bauxit diaszporos, a telepek méretei 
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5 . ábra. A Csővári-medence késő-triász üledékképződési modellje (HAAS et al. 2000, módosítva) 

Fig. 5 Model for the Late Triassic devositional environments of the Csővár area, (after HAAS et al. 2000, 
modified) 

kicsik (EMBEY-ISZTIN 1 9 6 7 ) . A további kutatások újabb fedett telepeket mutattak ki 
a Szele-hegy mellett ( 2 . ábra), (BAROSS et. al. 1 9 9 1 ) . 

A bauxiton vagy közvetlenül a triász aljzaton a felső-eocén Szépvölgyi Mészkő 
Formáció települ. A Köves-dombon, a Valkó-hegyen, a Három-hegyen található 
m e g ez a mátrixvázú, k e m é n y nummuliteszes, vörösalgás, korallos szürke 
mészkő ( 2 . ábra). 

A fúrások alapján a kiscelli emeletet a Tardi Agyag, a Hárshegyi Homokkő, a 
Kiscelli Agyag, az egrit a Törökbálinti Homokkő, Szécsényi Slír Formációk 
képviselik (NOSZKY 1 9 4 0 ; BAROSS et al. 1 9 9 1 ) . A felszínen 3 féle kőzettípus jelenik 
meg: limonitos iszapkő, homokkő, konglomerátum, illetve laza kavics, amelyek 
leginkább a Hárshegyi Homokkő Formációba sorolhatók be. A kavicsok mérete 
0 , 5 - 1 5 cm-ig terjed, anyaguk kvarc(it), ritkán egyéb metamorfit. A Vár-hegyen, 
Vas-hegyen, Köves-dombon, Három-hegyen és a Valkó-hegyen találhatók 
( 2 . ábra). Lehetséges, hogy az észlelt kavicsok egy része a negyedidőszakban a 
lejtőn tömegmozgással halmozódott át. 

Szerkezetföldtani megfigyelések 

Redők 

A Vár-hegy déli lábánál lévő feltárásokban mind üledékes, mind tektonikus 
eredetű redőt találtunk. Az üledékes és a tektonikus redők közötti elkülönítő 
bélyegnek tekinthetők a réteglapokon megjelenő vetőkarcok. Az üledékes redő 
( I tábla, 1. fénykép) izoklinális, a csuklója arányosan kerekített, a redők alatti és 
feletti rétegösszletek kis dőlésűek. A Vár-hegy déli oldalán egy lehajló rétegekre 
rátolódó boltozat látható, s mind a lehajló rétegeken, mind a boltozat réteglapjain 
karcok vannak, melyek valószínűsítik a redők tektonikus eredetét. A sztereo
grafikus kiértékelés után szerkesztett redőtengely EK-DNy-i , ( 3 7 / 2 1 ° ) . 
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A Vár-hegy legfelső 20 méterének sziklafalát alkotó drapp színű tűzköves 
mészkő („várhegyi tagozat") erősen gyűrt. A kőzetben látható redők átlagos 
amplitúdója 1-10 méter, a csuklózónák kerekítettsége sokféle, a szárnyak által 
bezárt szögek 30° és 80° között változnak. A szoros redőalak miatt a csukló
zónában gyakran erős deformációt, a márgásabb rétegtagok bepréselődését 
tapasztaljuk. A redőalak helyenként közelít a chevron-típus felé (RAMSAY 1967). A 
nagyobb antiklinálisok szárnyán többnyire parazita redők vannak (I. tábla, 2. 
fénykép), melyek rétegmenti elvonszolódás hatására vezethetők vissza. Az I. tábla, 
3. fényképen a redő tengelysíkja felfelé torzul, szinte vízszintessé válik. A tengely
sík-változás a redő feletti kőzetblokk dél felé való vonszoló hatása következtében 
léphetett fel. A redők összesített mért redőtengelye 242/2°, azaz Ny-i irányú (42. 
feltárás, 6. ábra). A Vas-hegyet a Vár-hegytől egy völgy választja el, amelyben 
további, a vár-hegyihez hasonló redőtípusokkal találkozunk. A szerkesztett 
redőtengely 265/15°, a mért redőtengely: 270/14°, NyDNy-i (22. feltárás, 6. ábra). 

A Vas-hegy déli gerincén egy 5 méternél nagyobb amplitúdójú szinklinális és 
kisebb redők találhatók (27. feltárás), előbbi fontos a két hegy szerkezetének 
megítélése szempontjából. A normál szárny dőlésadatai megegyeznek a Vár
hegyen mért normál szárny dőlésadataival, az átbuktatott szárny dőlésértékei, 
pedig a redőtől a Vas-hegy csúcsa felé található kibukkanások 45°-nál merede
kebb dőlésértékeivel. Úgy véljük, e redőcsoporttól kezdve, a Vas-hegy csúcsa felé 
jórészt meredek (átbuktatott) rétegeket találunk, habár további redők jelenléte 
nem kizárt. Az átbuktatás tényét erősíti, hogy a Vas-hegy csúcsa körül a 
Pokolvölgyi Dolomit ismét kibukkan a Csővári Mészkő feletti helyzetben. Ebben 
az „átbuktatott zónában", a Kecskés-völgyben, a Vas-hegy Ny-i lábánál a vékony
réteges tűzköves Pokolvölgyi Dolomitban is megfigyelhetőek redők (49. feltárás). 
A redők a vár-hegyiekhez hasonlóan szorosak, szinte izoklinálisak, 1-2 méter 
amplitúdóval jelentkeznek. 

A redőkre külön-külön készítettünk sztereografikus projekciót, de a 6. ábra a 
feltárásokra összesített eredményt mutatja. Látható, hogy a redőtengelyek iránya 
a feltárások között nem változik lényegesen, habár szórás jelentkezik. Mind az 
egyedi feltárásokban, mind az összesített adatokra hasonló, N y D N y - K É K irányú, 
közel vízszintes tengelyeket kaptunk (6. ábra). Nem meglepő, hogy az összes 
dőlésadatból szerkesztett redőtengely is ezt mutatja. 

Rátolódások 

A területen néhány kisméretű rátolódás található (pl. a vár-hegyi szelvény 
70-es rétegében, I tábla 4. fénykép), mely egy rámpa-antiklinális kialakulásának 
kezdeti szakaszát mutatja (Twiss & M O O R E S 1993). A térképen is ábrázolható, 
fontos rátolódási síkot ( l-es sík) a területet átszelő szelvényeken (7. ábra), illetve a 
felszínnel való metszésvonalát térképen (habár csak rövid szakaszon) ábrázoltuk 
(2. ábra). A rátolódás szerintünk fontos a terület szerkezetalakulásában. A Vas
hegyen ez a sík a Vashegyi Dolomit és a Pokolvölgyi Dolomit között húzódik 
(BENKŐ 1998, 2000). A sík néhány méteres környezetében Vashegyi Dolomitból 
származó vetőbreccsa található, mind a Vas-hegyen, mind a Pokol-völgyben, a 49. 
feltárás környezetében. A később elemzett szelvényeken látható (7. ábra), hogy a 



234 Földtani Közlöny 132/2 

síktól északra alig deformálva, lapos dőléssel, valószínűleg normál helyzetben, a 
síktól közvetlenül délre, meredekebb (átbuktatott) helyzetben, illetve erősen 
gyűrten jelenik meg a rétegsor. 

A kisebb redők térképi és szelvénymenti helyzetéből úgy tűnik, hogy azok egy 
100-200 méter széles, észak felé dőlő sávban je lennek meg, a feltételezett rátoló-

26-os feltárás 27-es feltárás 22-es feltárás 
outcrop 26 outcrop 27 outcrop 22 

40. feltárás 42. feltárás 49-es feltárás 
outcrop 40 outcrop 42 outcrop 49 

Szerkesztett redőtengely 
Constructed fold axis 
Mért redőcsukló 
Measured fold hinges 
A redőtengely átlagos iránya 
Average direction of fold axes 

Normál rétegdőlés pólusa 
Poles of normal dip 
Átbuktatott rétegdőlés pólusa 
Poles of overturned dip 

6. ábra. Néhány jellemző redő rétegdőléseinek, csukló és tengely-adatainak sztereografikus projekciói 

Fig. 6 Stereographic projection of some folds. Note WSW-ENE axes, overturned beds and southern vergency 
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7. ábra. A vizsgált terület fő szelvényei. Diszkussziót 1. a szövegben 

Fig. 7 Main cross sections of the area. Vashegy Dolomite was thrust onto Upper Triassic to Jurassic basinal 
sequence, this latter was folded along the thrust plane number 1. The borehole Csv-1 encountered the thrust 
plane 2 which juxtapose basinal succession over Upper Triassic(?) dolomite. Slices with Cretaceous sediments are 
interpreted as duplexes. Vashegy Dolomite is covered by cherty dolomite (Carnian) and Csővár Limestone on the 
north (B). Dachstein Limestone is prograding over Csővár Limestone; platform-derived clasts occur in beds with 
overturned position 
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dástól délre. Ezért azt gondoljuk, hogy a rátolódás és a redők kapcsolatban 
vannak egymással, utóbbiak egy erősebben nyírt zónát jeleznek. 

Elvileg lehetséges lenne a szelvényt rátolódás nélkül is megoldani. Ekkor a 
Vashegyi Dolomit erősen összecsukott redőmagban je lenne meg (pl. a Vas
hegyen is). A merev, vastagpados dolomit ilyen mérvú gyűrődése nem valószínű. 
A dolomitban ritkán megfigyelt dőlés is inkább a normál szárnyra jellemző 
( 3 0 ^ 0 ° ) semmint az átbuktatott rétegekre. A nagyon erős gyűrődést az is kizárja, 
hogy a (nem metamorf) kőzetekben levő chevron-típusú redők szárnyszöge 
60°-nál kisebb nem lehet (RAMSAY 1967). Még ezen „szorosság" megtartásához is 
meszes és márgás tagok váltakozása szükséges, ami a masszív dolomitra nem 
adott. (A redőalak tengelysík menti „állandóságához" ugyanis az kell, hogy a 
márgás rétegek vastagsága a szárnyakon csökkenjen, a csuklóban nőjön). 60°-nál 
szorosabb redőnél a redő lapulását (fold flattening, RAMSAY & HUBERT 1987) kell 
feltételeznünk, ez a folyamat a dolomitban szintén nehezen elképzelhető. Ezért 
szelvényünkben a Vashegyi Dolomitot nem gyűrtük meg, hanem „normál" állás
ban, rátolódás mentén hozzuk kapcsolatba a jobban gyűrhető Csővári Formá
cióval. 

A területet átszelő szelvények 

Az „A" szelvényben (7 . ábra) a vár-hegyi rétegek erősen gyűrtek, de mind a 
normál, mind az átbuktatott rétegek ENy- i dőlésűek. Az erősen tűzköves rétege
ket egy miocén normálvető érinti, ami a szelvénnyel közel párhuzamos. A 27-es 
feltárástól északra, a Vas-hegy teteje felé, kizárólag átbuktatott rétegeket (szárny) 
lehet mérni. Szelvényen ábrázolva a dőlésadatokat, egy déli vergenciájú átbuk
tatott szinklinálist kapunk. Az átbuktatásnak megfelelően, Vas-hegy gerincén 
kibukkan a Pokolvölgyi Dolomit is. Az átbuktatott szinklinálist az l-es rátolódási 
sík zárja le észak felé, mely a Vashegyi és a Pokolvölgyi Dolomit között húzódik. 
Ehhez a felszínen breccsa-zóna tartozik. 

Ha a fúrásban levő Pokolvölgyi Dolomitot a redőtengely síkig vetítjük, az nem 
csatlakozik a nagy szinklinális átbuktatott oldalához. Ennek magyarázata egy 
másodlagos rátolódási sík lehet (l /a). Ezen sík mentén az átbuktatott szárny 
elnyíródott. Ezt jelzi, hogy a felszínen az átbuktatott szárnyon csak redukált 
vastagságú Csővári Mészkövet lehet találni, szemben a fúrásban zavartalanul 
harántolt több mint 400 méteres vastagsággal. Ugyancsak így értelmezhető a két 
rátolódási sík mentén, a Vas-hegy csúcsánál kialakult szerkezeti helyzet. A 
Csővári Mészkőre Pokolvölgyi Dolomit települ, látszólag átbuktatott helyzetben. 
A mérhető átbuktatott(?) dőlés (30^i0°) azonban hasonló a Vár-hegy normál-
szárnyi dőléséhez. Ez úgy lehetséges, hogy az l-es és az l /a sík között, az 
általában meredeken északra dőlő átbuktatott rétegsor még laposabb lett, és 
egészen megközelítette a rátolódási sík várható dőlését (30°). 

A Csv-1 fúrás 622 méterében levő rátolódási sík létét (zónát) HAAS et al. (1997b) 
vetette fel (2. sík). Habár e mélységközben a jelentős mozgás csak feltételezhető 
(így ábrázoltuk szelvényeinkben is), a 783 méterben megjelenő senon mészmárga 
felett biztosan megvan. Ezeknek és a mélyebb rátolódásoknak bizonyítéka a kréta 



BENKÖ К. & FODOR L.: Csővár környékének szerkezetföldtana 237 

kőzetek („rétegsor") háromszori megismétlődése, amelyhez tektonizált, breccsás 
dolomit-zónák is kapcsolódnak (HAAS et al. 1997b). 

A fúrás talpa alatt feltételeztünk egy alsó (3.) lenyesési síkot, ebbe simulnak 
bele a fúrásban észlelt rétegismétlődést létrehozó rátolódási síkok. E lenyesés 
északabbra akár az l-es síkkal is kapcsolatban lehet. A kréta üledékek ismét
lődését duplex szerkezetként értelmezhetjük ( M C C L A Y et al. 1993). A határvetők 
pontos kinematikája nem ismert, a rátolódás mellett eltolódásos komponens is 
lehetséges (CSONTOS, írásbeli közlés, 2001). Azonban, meredek eltolódás nem 
valószínű, mert az még a térképezett területen belül a felszínre érne, amit nem 
tapasztaltunk. 

A „B" szelvény (7b ábra) a Vas-hegy lábától indul, metszve az l-es rátolódási 
síkot, amely mentén szintén breccsa-zóna jelenik meg. A rátolódási zónától délre, 
a Pokolvölgyi Dolomit erősen gyűrt, a redők szoros formát vesznek fel. Az északi 
blokk rátolódása körül jelentkezik ez az erős gyűrődés ugyanúgy, mint a vár
hegyi - vas-hegyi redők esetében. Ettől északra normális sorrendben Vashegyi 
Dolomit, Pokolvölgyi Dolomit, Csővári Mészkő, Dachsteini Mészkő következik, 
jelentős dőlésváltás nélkül. Északon egyszerűsítve jelöltük a platform Dachsteini 
Mészkő és a pelágikus Csővári Mészkő laterális összefogazódását, mely egy 
zátonylejtő környezetet mutat. Az átmenetet a rátolódásoktól délre, a platformról 
származó olisztolitok jelzik. A közel monoklinális rétegsort tercier normálvetők 
tagolják. 

A csővári gyűrődéses-rátolódásos deformáció lehetséges kora 

A csővári rögök deformációinak időzítésére két adatunk van. A felszíni redőket 
a felső-eocén mészkő diszkordánsan fedi. A fúrásbeli rátolódások campani 
utániak. Mivel a szerkezeti stílus a két helyen szerintünk azonos, (gyűrődéses-
rátolódásos), ezért feltételeztük, hogy a deformációt egyfázisú volt. így a két 
korhatár kombinálható, és a maastrichti-középső-eocén intervallumot adja. 
Elvileg lehetséges, hogy a fúrásbeli rátolódások az eocénnél is fiatalabbak lenné
nek. A késő-eocén kort kizárni nem tudjuk. Egy esetleges oligocén utáni defor
mációnak viszont a felszínen nyoma maradhatott (rátolódás vagy a feletti 
boltozat formájában). A közvetlen térképezési területen ezt kizártnak tartjuk. A 
területtől délre és keletre csak NOSZKY (1940) térképére hagyatkozhatunk, ami 
nem je lez ilyen szerkezeteket. A Cserhát mikrotektonikai adatai között a poszt
eocén rátolódás igen ritka (FODOR et al. 1999). Ezért a fúrásbeli rátolódások poszt
eocén korát nem tartjuk valószínűnek. 

Tercier normál vetők, eltolódások 

A területen a normál vetőket és az eltolódásokat három szerkezeti fázisba 
tudtuk besorolni. A fázisok elkülönítéséhez a vetőkarcok sorrendje nyújtott 
segítséget, illetve a kőzetek kora, amelyeket a vetők elmozdítottak. A jobb 
korolhatóság kedvéért a csővári terület közelében található tercier feltárásokat is 
kielemeztük (Acsa, csővári homokbánya). 
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Első tercier fázis (eocén-kora-miocén) 
Ezeket a vetőket a Vár-hegy oldalában levő határszelvényben, a pokol-völgyi 

kőfejtőben, illetve a Valkó-hegy 56-os feltárásában mértük. A sztereogramok 
kiértékelése (8. ábra) egy É É K - D D N y irányú tenziós és NyÉNy-KDK-irányú 
kompressziós eltolódásos feszültségteret valószínűsít. így É N y - D K irányú balos 
és K - N y irányú jobbos vetők alakultak ki. 

Csőváron a karcok gyűrődés utáni fázisra utalnak, hiszen a karcoknak a vetősík 
csapásával bezárt szöge (pitch) közel 0°-val volt egyenlő, míg a rétegek dőlés
iránya és dőlésszöge jelentősebben változott. A nem túl távoli Budai-hegységben 
hasonló kinematikájú eltolódásokat figyeltek meg és hasonló feszültségtérre 
következtettek a késő-eocén-kora-miocénben (FODOR et al. 1994 ,1999) . 

Második (kárpáti-középső-badeni) fázis 
Két nagyobb, É N y - D K irányú és több kisebb É-D- i irányú (fiatalabb) normál 

vető szabdalja a területet. A hosszabb vetők közül az 1. számút elemezzük, mely 
a Vár-hegy - Vas-hegy - Valkó-hegy ÉK-i oldalán fut végig. A Vár-hegy és a Vas
hegy között a vető irányt vált, a Valkó-hegy ÉK-i oldalánál pedig átlépő vetőként 
értelmezhetjük ( 2 , 8. ábra). A Vár-hegy D-i oldala tűzköves mészkőből áll, melytől 
ÉK-re, néhány négyzetméteres körzetben átkovásodott tűzköves mészkövet 
találunk (41-es feltárás). A tűzköves mészkő rétegei ÉNy-ra dőlnek, míg az 
átkovásodott tűzköves mészkő ÉK felé. A vetősík mentén, a levetett tömb moz
gásakor a talpi blokk kőzete elvonszolódott, és elvonszolódásos redő jött létre. A 
kovásodást a törés mentén áramló kovás oldatokkal magyarázhatjuk. A vető 
normál-jobbos kinematikájú. Az 1. számú vetőbe fut a Vár-hegy DK-i meredek 
oldalát létrehozó vető, melybe több kisebb, limonitos vetőpáncéllal jellemzett 
törési vetősík kapcsolódik. 

A rövidebb vetők közül kiemeljük az 5. számmal jelölt vetőcsoportot, melybe 
hasonló irányítottságú és hosszúságú vetők tartoznak, melyek a Kecskés-völgyet 
metszik. Csapásuk É-D-i , hosszuk 100-300 méter. Az 5a és az 5b vetők levetett 
oldalán kb. 5 m széles eocén mészkőtömb csípődött be. 

A karcok alapján biztos sorrendiséget lehet kimutatni a nézsai rögök középső 
tagján (Szele-hegy, 112. feltárás), mind a fázisok, mind a periódusok között. A 
második fázis első periódusára egy É É N y - D D K irányú kompresszióval jellemzett 
eltolódásos, és K É K - N y D N y irányú tenziós feszültségtér je l lemző. Ennek 
eredményeként mind balos, mind jobbos eltolódások jöt tek létre. A második 
periódusban egy K - N y irányú tenziós feszültségtér volt, s normál jobbos, illetve 
normál vetők keletkeztek. Ezen periódus feszültségtere hozta létre a vetők 
többségét. Több helyen (64-es, 71-es, 70-es feltárások), karcok hiányában csak 
becsülni lehetett a feszültségteret. A csővári Vár-hegy jura korú tűzköves 

8. ábra. —¥ Tercier törések sztereogramjai. A számok a fázisok relatív sorrendjét jelzik vetőkarc
szuperpozíció vagy elvetett törések alapján. Schmidt-háló alsó félgömb vetület. Az 5 ,4 ,3 ágú csillagok 
a feszültségtengelyek, O j , O"^ c 3 . A körön kívüli nagy fekete nyilak O j és o 2 vízszintes vetületei. A 
fehér nyilak becsült feszültségtengelyek 

Fig. 8 Stereographic projection of faults of Tertiary phases. Numbers indicate relative chronology based on 
superposed slickensides and/or displaced earlier faults. Stars with 5, 4, 3 branches indicate stress axes O j , a 2, o3. 
Large black arrows outside the circle indicate horizontal projections o /oj and Oj . Open arrows mark estimated 
stress axes. The second phase could induce the motion of most of the mappable faults of the area (Fig. 2) 
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ACSA, Papucs-hegy 
Papucs Hill 

CSŐVÁR, 
Határszelvény 
Boundary-section 

NÉZSA, 
112-es feltárás 
outcrop 112 

CSŐVÁR, 
Pokol-völgyi kőfejtő 
Pokol Valley 

CSŐVÁR, Várhegy 
Vár Hill 

NÉZSA, 90-es feltárás 
outcrop 90 

NÉZSA, Valkó-hegy, 
64-es feltárás 
outcrop 64 

NÉZSA, Valkó-hegy, 
56-os feltárás 
outcrop 56 

CSŐVÁR, Három-hegyj 
7l-es feltárás 
outcrop 71 

CSŐVÁR, homok
bánya, 113-as feltárás 
outcrop 113 

NÉZSA, Valkó-hegy 
70-es feltárás 
outcrop 70 

NÉZSA, 
84-es feltárás 
outcrop 84 

NÉZSA, legészakibb 
rög, 105-ös feltárás 
outcrop 105 
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mészkövén (42. feltárás) és Ácsán karcok alapján, a Csővártól D-re fekvő 
homokbányában (113. feltárás) relatív sorrendiség állapítható meg a második és 
a harmadik fázis között (8. ábra). A feszültségtér alsó határának korát az ácsai 
kőfejtőben a kárpáti homokon található karcok adták meg, melyek kora badeni 
vagy ennél fiatalabb. Ezzel az adattal összhangban van F O D O R et al. (1999) véle
ménye, mely szerint a Pannon-medence fő riftesedése a kárpáti-középső-badeni 
időszakra tehető. Mi is ezt a (tágabb) intervallumot fogadtuk el a fázis koraként. 

Harmadik (késő-badeni-késő-miocén) fázis 
A nézsai Szele-hegyen (112. feltárás), és a Vár-hegyen (42. feltárás) a karcok 

alapján egy E N y - D K irányú tenziós feszültségteret lehet kiszámolni, melyben 
normál vetők keletkeztek (8. ábra). A Csővártól D-re fekvő homokbányában 
csupán relatív (113. feltárás) sorrendiséget lehet megfigyelni. A későbbi síkok 
látszólag normál elvetésű vetők. A vetők keletkezésének kora a késő-badeni-
késő-miocén intervallumra tehető F O D O R et al. (1999) alapján. 

A csővári deformációk lehetséges kapcsolatai 

Dinári-dél-alpi kapcsolódási lehetőségek és nehézségek 

Csővár környékének távolabbi szerkezeti kapcsolatait keresve, két terület jöhet 
szóba (CSONTOS, írásbeli közlés, 2001). A Dunántúli-középhegység mezozoos 
fáciesei dél-alpi-dinári ősföldrajzi (és ezért szerkezeti) kapcsolatra utalnak, míg a 
Nyugati-Kárpátokkal a mai (és mint látni fogjuk, egykorú) földrajzi közelség ad 
támpontot. 

A Dinaridákkal való kapcsolatban problémás, hogy a csővári terület mely 
dinári fácies vagy szerkezeti övekkel volt közelségben a kérdéses maastrichti-
középső-eocén időszak alatt. További problémát jelent, hogy a Dinaridák északi 
részéből vagy a Déli-Alpok keleti oldaláról kevés, sztratigráfiailag vagy geo-
kronológiailag jól datált szerkezeti esemény ismert, amely a csővári deformá
cióval kapcsolatba hozható. A szerkezeti korrelációt nehezíti, hogy a kapcsolható 
területek eredeti (pre-késő-eocén) helyzete sem ismert teljesen a korrelációhoz 
fontos forgás szempontjából. M Á R T O N et al. (1995) és F O D O R et al. (1998) ugyanis 
nem csak az általános elfogadott 35°-os, óramutató járásával ellentétes rotációt, 
hanem azzal ellentétes forgást is kimutatott. 

A Dinaridák külső (flis) zónájából EK-DNy-i kompresszióra utaló szerkezetek 
(áttolódások) ismertek (pl. PLACER 1973, 1981). A deformáció paleogén kora 
jórészt azonos a csővárival. Az összenyomás irányai is összevethető, ha a Dinari
dák vonatkozásában csak 35°-os, Csővárra 80°-os CCW forgást tételezünk fel 
(MÁRTON & VELJOVIC 1983; ill. M Á R T O N & MÁRTON 1996; HALÁSZ et al. 2000) és 

mindkét esetben eredeti (korrigált) KEK-NyDNy- i irányt veszünk. Eltérő 
azonban a két terület helyzete a dinári orogént illetően; míg a flisöv a Dinaridák 
legkülső egysége, Csővár sokkal „belsőbb" helyzetű lehetett az egykori dinári 
külső front szempontjából. A kapcsolat tehát lehetséges, de nem közvetlen. A dél-
alpi Dolomitokból D O G L I O N I (1987) és SCHÖNBORN (1999) írt le ÉK-DNy- i 
kompressziós szerkezeteket, amelyek kialakulását a dinári analógia alapján a 
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paleogénbe tette. Éppen a bizonytalan korolás miatt, illetve a paleomágneses 
adatok hiánya miatt a szerkezeti kapcsolat nehezen igazolható. 

A Dinaridák, Alpok érintkezési zónájából több munka is jelez olyan takarókat, 
amelyek kora (a részletesebb térképekből ítélve) oligocén előtti (PLACER 1998a, b). 
E mozgások általában déli vegenicájúak, de a paleomágneses korrekció után nem 
lesznek egyirányúak a csővári vergenciával. A Dinaridák belső zónájából háttér
medencében lejátszódó, tágulásos és térrövidüléses deformációt, metamorfózist 
és kapcsolódó magmatizmust ismertet PAMIC et al. (2000). Szerkezeti kapcsolatuk 
a csővári szerkezetekkel azonban egyelőre nem világos, bár valószínűleg létezett. 

Összehasonlítás a nyugat-kárpáti szerkezetekkel 

Az egykori elhelyezkedés szempontjából a Nyugati-Kárpátokat illetően a 
Dinaridáknál valamivel jobb a helyzet. A földrajzilag legközelebbi Vepor, Csővár
tól 30 km-re, a diósjenői fúrásokból ismert (KOKOKNAI et al. 2001). A két egység 
határát a Diósjenői-vonal adja. BALLÁ (1989) elemzése szerint a vonal alatt egy 
meredeken északra dőlő keskeny szerkezeti övet kell értenünk. Elemzése szerint, 
a vonal (meredeken dőlő test) mentén legalább 80 km-es jobbos eltolódás történt 
a kárpáti takaróképződés után. Az elemzésből az is következik, hogy a csővári 
blokk és a vepori egység relatív helyzetében (É-D-i távolságában) lényegi 
(100 km-nél nagyobb) elmozdulás nem történt a campani után. Úgy gondoljuk 
ezért, hogy a csővári deformáció nyugat-kárpáti analógiájának keresése indokolt 
és lehetséges. 

A modern geokronológiai adatok alapján a takaróképződés kb. 120 millió éve 
már megtörtént (PLASIENKA 1997), 90 és 72 millió év között pedig végbement a 
mélyebb takarók, így a Vepor exhumálódása (KOROKNAI et al. 2001; JANÁK et al. 
2001). Ennek során, a késő-eocénra a vepori kőzetek nagyjából a csőváriakkal egy 
topográfiai szintre kerültek. A diósjenői jobbos mozgás tehát 90 millió év után, de 
még a paleogén üledékképződés előtt, tehát nagyjából a csővári deformációval 
egyidőben történt. 

A Belső-Nyugati-Kárpátok takaros áttolódásait délről észak felé tartó fokozatos 
fiatalodás jellemzi. A legkésőbbi áttolódások a Pieniny Szirtöv közelében, a kréta 
legvégén és a paleocén idején léptek fel (9. ábra). Ezt az eseményt PLASIENKA 
(1997), M A H E L ' (1995) és BIRKENMAJER (1986) a Pennini-Vági-óceán teljes bezáródá-
sával hozzák kapcsolatba. Ezután következett a belső kárpáti egységek és a Szirt
övben vagy a Flisövben levő, pretercier kontinentális szalagok ütközése, kollí-
ziója (PLASIENKA 1995a), amelynek nyomai a Szirtöv maastrichti és kora-paleogén 
üledékeiben is megvannak (BIRKENMAYER 1986). 

A kollíziót a háttérterület kiemelkedése kísérte. Ezt jelezheti a Vepor kiemel
kedése, ami hasadványnyom elemzésen alapul (KovÁC et al. 1994). Ugyancsak a 
kiemelkedést mutatja az idősebb képződmények erős lepusztulása (MAHEL' 
1995). A karbonátos területeken a lepusztulás karsztosodással járt együtt, a 
karsztos depressziókban bauxit halmozódott fel (CINCURA 1990). 

PLASIENKA (1995b, 1997) a Vepor mezozoos üledékes fedőjéből több, töréses-
képlékeny transzpressziós zónát jelez, amely a takarósodással együtt járó képlé
keny deformációk után, de még az eocén előtt jött létre. Utóbbi szerkezeti jelen-
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70-60 Ma, középső maastrichtitöl a dániai/thaneti határig 
70-60 Ma, middle Maastrichtian to Danian/Thanetian boundary Diósjenői-vonal 

Diósjenő Line 

iéfanántui -középhegység 
Transdan íbian Range 

9. ábra. A csővári deformáció lehetséges kárpáti kapcsolatai, PLASIENKA (1997) alapján kiegészítve 

Fig. 9 The possible Carpathian connection of deformation at Csővár, after PLASIENKA (1997) complemented. The 
final closure of the Vahic ocean during the latest Cretaceous-Paleocene was associated with transpression in the 
central Western Cartpathians and backthrust in the southern hinterland 

ség feszültségterét is ismerjük, a kompresszió É N y - D K és É É K - D D N y között 
volt. Ide tartozhat pl. a Murány-törés deformációja, ami szenon utáni, de 
középső-eocén előtti ( M A R K O 1993). Ezeknek az orogén tengelyében vagy hátteré
ben lejátszódó deformációknak mind az ideje, mind az iránya hasonló a csővári
hoz (9. ábra). Úgy gondoljuk ezért, a szubdukció-kollízió háttérében lejátszódó 
transzpressziós eltolódások és visszapikelyeződések lényeges eleme lehetett a 
Diósjenői-vonal, kisebb léptékben pedig a csővári szerkezetek. 

Munkánkban Csővár és Nézsa szűkebb területét vizsgáltuk szerkezetföldtani 
módszerrel. A terület tektonikus eredetű redői a Vas-hegy déli részén és a Vár
hegyen keresztülhúzódó, NyDNy-KEK-i tengelyű, térképezhető redő (átbuk
tatott szinklinális) részei. Az átbuktatott szinklinális egy rátolódási síkkal 
kapcsolatos, mely a Vashegyi Dolomit normál és a Pokolvölgyi Dolomit átbuk
tatott rétegei között húzódik. A vár-hegyi redők a rátolódás menti nyírás hatására 
vezethetőek vissza. 

A Csv-1 fúrás alapján a szinklinális rátolódott egy felső-triász(?) dolomitra. E 
mozgás következményeként a dolomit és a fedő kréta képződmények 3-4 pik
kelyben ismétlődnek. Az ismétlődés duplexek formájában valósult meg. 

A csővári területen mért D-i vergenciájú redők kialakulásának oka a Vági-
óceán kréta végi bezáródása lehetett, melynek eredményeképpen a szubdukció 
hátterében déli vergenciájú visszatorlódások, visszapikkelyezések jöhettek létre. 
A gyűrődést is létrehozó szerkezeti esemény a késő-kréta-középső-eocén között 
történhetett. 

A jelentős gyűrődések és a miocén törések ellenére a triász fáciesek eredeti 
kapcsolata megállapítható. E szerint, a pelágikus Csővári Mészkő és a platform 
Dachsteini Mészkő összefogazódik, egy litoklasztokat, bioklasztokat, és nagyobb 
olisztolitot is tartalmazó zátonylejtőn keresztül. 

Következtetések 
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A területen található egyéb töréses szerkezetek nem kapcsolódnak a gyűrődé

sekhez. A kinematikai és a feszültségtér adataiból három nagyobb fázist külö

n í the tünk el, amely jól egyezik a Pannon-medence általános szerkezet

fejlődésével (FODOR et al. 1999). 
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Táblamagyarázat - Explanation of Plate 

I. tábla - Plate I 
A terület jellemző szerkezetei - Typical structural elements of area 

1. Üledékes eredetű redő a vár-hegyi határszelvényben, Csővári Mészkőben. A kalapács 30 cm 
Sedimentary fold in Csővár Limestone, in the Vár-hegy boundarz section. Note the amalgamated beds 
around the well-developed hinge. Folding occurred in soft state of the sediment. Hammer is 30 cm 

2. Tipikus szoros redők a vár-hegyi sziklafalban, jura tűzköves mészkőben (Csővári Mészkő, 
„Várhegyi tagozat") 
Typical closed folds at the cliff of the Vár Hill, in Jurassic (Sinemurian?) limestone (Csővár Limestone 
Formation, "Várhegy member") 

3. Szinklinális-antiklinális pár a vár-hegyi sziklafalban. Az antiklinális tengelysíkja meghajlott. 
A pair of syncline-anticline at the cliff of the Vár Hill. Note the strong bending of the axial plane of the 
anticline 

4. Kis rátolódás és rámpa-antiklinális jura mészkőben, a Vár-hegy délnyugati oldalán, a 
„határszelvényben". A kalapács 30 cm 
Small reverse fault and ramp anticline in Jurassic limestone, at the "boundary section" of the 
southwestern slope of the Vár Hill. Hammer is 30 cm 
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