M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1972. ÉVRŐL

A BÖRZSÖNY HEGYSÉG D-I RÉSZÉNEK ŐSFÖLDRAJZI VÁZLATA
Irta: H á m o r G é z a

A Börzsöny hegység 1:25 ООО-es, ezen belül helyenként l:10 000-es részletességű
földtani térképezése a terület D-i részén 1972-ben befejeződött. Az egyes térképlapok
szerzőitől (C s il l a g Р.-n é , C z a k ó T., J a n k o v ic h L, N a g y B., N a g y G., Pe n t e l é n y i
L.) beérkezett anyagok egyeztetése, egységesítése során végzett kiértékelő munkám,
valamint tematikus kutatási feladataim és az alapszelvények, térképező fúrások feldolgo
zása alapján rövid összefoglalást kívánok adni a terület ősföldrajzi képéről, saját rétegtani
és szerkezetföldtani elképzeléseimről, különös tekintettel az érckutatás alapvető kér
déseire.
Nagyszerkezeti és ősföldrajzi megfigyelések
A térképezett terület mesterséges kivágata miatt ősföldrajzi adataink is korlátozot
tak. Az ősföldrajzi kiértékelés lehetősége ennek ellenére - a nagyszerkezeti egységeknek
a térképszerkesztés során történt elkülönítése alapján —adott. Az 1:25 ООО-es térképlapok
által fedett területen öt ősföldrajzi-nagyszerkezeti egységet különítettem el (1, 2. ábra):
1.
2.
3.
4.
5.

nógrád-rétsági oligocén depresszió,
naszály—ól-hegyi kiemelt hátság,
szokolyai árok,
márianosztrai tábla,
szob—sturovoi badenien depresszió.

E nagyszerkezeti egységek ÉNy-DK, egyes szakaszon NyÉNy—KDK irányú törés
rendszerekkel határolódnak el és a fiatal szerkezetalakító fázisok idején rendszeresen
felújultak.
1.
Az oligocén kezdetén ( l a t t o r f i ) a terület egy ÉK-DNy irányú szerkezeti
elemekkel preformált, feltehetően DK felé nyitott medence és ÉNy-on kiemelt helyzetű
alaphegység között helyezkedett el. Nem teljesen kizárt, hogy a kristályos és mezozóos
alaphegységen idősebb paleogén (eocén) üledékfoszlányok is megtalálhatók. A kiemelt
alaphegység-perem valószínűleg ÉK—DNy-i csapású volt, a partközeli sávban (Naszály)
sekélyvízi, időnként felszínre is kerülő mezozóos zátonyok helyezkedtek el. A r u p é 1 i
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1. ábrcu A Börzsöny hegység (D-i rész) ősföldrajzi-nagyszerkezeti egységeinek vázlata
1. Uralkodóan bádenien vulkáni képződmények
2.
»»
kárpátién
»
»
3.
»»
paleogén
»
»
4. 1971 —1972-ben 1:25 ООО-es méretarányban térképezett terület, 5. prognosztikus érc
területek; (D= nagyszerkezeti egységek
Fig. 1. Scheme of the paleogeographic-mesotectonic units of the Börzsöny Mountains
(Southern part)
1. Predominance of Badenian volcanic rocks
2.
»
of Carpathian »
»
3.
»>
of Paleogene >»
»>
4. Area mapped in 1971—72 at 1:25 000, 5. Prognostic őre deposits; (D= tectonic units
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emeletben kiteljesedő transzgresszió maximális tengerelöntése túlterjedt az idősebb kép
ződményeken, a Magas-Börzsöny alatt azonban már nem valószínűsítjük jelenlétét. A
к a 11 i (egeden) emelet idején jutnak először szerephez a fent említett nagyszerkezeti
egységek (szávai fázis). Az üledékgyűjtő eddig viszonylag egyenletesen süllyedő aljzata
ÉNy—DK irányú pásztákra bomlott. A két szárnyon, az 1. és 2. nagyszerkezeti egység,
valamint Ny-on az 5. nagyszerkezeti egység területén a kiemelkedés fokozott ütemű,
folyamatos és szakaszos volt; a partszegélyen vissza-visszatérő lagúna-, majd teljesen
szárazföldi képződményekkel [Kovácov, Diósjenő (egeden partszegélyi, részben félsósvízi
fauna), Szélesmező, Nógrád („becskei összlet”)], az említett zátonyos partközeli sávban
glaukonitos kavics, keresztrétegzett homok képződéssel. A középső területeken (4. nagyszerkezeti egység) továbbra is slír-jellegű üledékképződés folyt (3. ábra).
A nagyjából ebben az időben megindult oligocén vulkáni működés hozta létre a
márianosztrai tábla vulkáni felépítményeit (az oligocén vulkáni összlet itt a legvastagabb,
ÉK felé egyre vékonyabb). A szakaszosságot a vulkáni sorozat kezdő (sőt néhol középső)
tagozatába (Só-hegy) betelepülő, ingressziós jellegű slír-képződmények jelzik. Nem
ismeretes jelenleg pontosan, hogy az oligocén vulkáni működés kiterjed-e a 3. nagyszerkezeti egység (szokolyai árok) területére is. Ez annak a függvénye, hogy Négyhányás
nál a dácitláva padok között megismert üledékes betelepüléseknek oligocén vagy helvéti
kora lesz-e bizonyítható. A betelepülésekre Nagy G. hívta fel a figyelmet, az árkolássa!
történt feltárás után Jankovich I. gyűjtött belőle Echinoidea maradványokat.
2. Az alsó miocén e g g e n b u r g i e n emelet idején már az összes egységünk ki
emelkedett, csak az 1. nagyszerkezeti egység, a nógrád-rétsági depresszió ÉK-i részén
(Nagyoroszi) folyt üledékképződés. Az ottnangien emelet idején ez is megszűnt.
3. A középsőmiocén k á r p á t i é n emelet kezdetét jelentő óstájer fázis új ősföld
rajzi helyzetet teremt (4. ábra): a 3. és 4. nagyszerkezeti egységet elválasztó kismaros—
nagybörzsönyi törésrendszertől DNy-ra levő márianosztrai terület kiemelkedett és az ÉK
felől DNy-ra előnyomuló tenger az 1., 2. és 3. nagyszerkezeti egység területét elöntötte.
A transzgresszió ÉNy-i határa nagyjából a jelenlegi Börzsöny peremére tehető, DK-i
határa a Verőce—Rétság vonalára, DNy i határát az említett törésvonal alkotta. A hamaro
san meginduló II. vulkáni ciklus helyenként jól rétegzett, vízbe hullott biotitamfibol
piroklasztikumokat és lávapadokat alkotott. A ciklus végét jelzi a „középső riolittufa”,
melyet mindmáig csak Magyarkút környékéről ismerünk, bár Ra v a szn é Baranyai L.
véleménye szerint ez is egy szubvulkáni képződmény lepusztult, vízben áthalmozott
terméke. Figyelemre méltó, hogy az említett DNy-i peremtörés mentén, nagyjából a 3. és
2. nagyszerkezeti egysegek területén folyt le a kárpátién vulkanizmus, DNy felé képződ
ményei nem ismertek. A vulkáni sorozat vastagsága a szokolyai árok területén a leg
nagyobb, de pontosabban meg nem határozható.
4. A b á d e n i e n emeletet megelőző újstájer fázis hatására az ősföldrajzi helyzet
ismét változott (5. ábra): az 1. és 2. nagyszerkezeti egységek kiemelkedtek, és valószínűleg
egyidejűleg megindult az a tömegében legnagyobb méretű vulkáni működés, amely a
Hideg-hegy—Csóványos felépítményének alsó részét alkotja (andezit—dácit rétegvulkáni
összlet, piroxénamfibol-andezit). A kiemelt területtől DK-ге a partszegélyi övben vasas
andezitkonglomerátum, vízbe hullott agglomerátumok és tufák, kovaszalagos édesvízi
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3. ábra. A Börzsöny D-i részének ősföldrajzi vázlata (oligocén)
Üres rész: kiemelt területek; 1. regresszió iránya, 2. becskei összlet, 3. galukonitos összlet,
4. slír összlet, 5. kovacovi összlet (2—5. egerien), 6. rupéli partszegély, 7. lattorfi partszegély, 8. paleogén vulkáni működés (nagyságrenddel)
Fig. 3. Paleogeographic scheme of the Southern Börzsöny Mountains (Oligocene)
Blank: elevated areas; 1. direction of the regression, 2. the complex of Becske, 3.
glauconitic complex, 4. Schlier Sequence, 5. complex of Kovacov (2 —5 Egerian),
6. Rupelian coastline, 7. Lattorfian coastline, 8. Paleogene volcanic activity (with order
of magnitude)
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4. ábra. A Börzsöny D-i részének ősföldrajzi vázlata (kárpátién)
Üres rész: kiemelt területek; i. transzgresszió iránya, 2. szerkezetileg preformált partvonal,
3. partvonal, 4. kárpátién vulkáni működés (nagyságrenddel), 5. vulkáni sorozat üledékes
betelepülésekkel, 6. chiamyszos homok, kavics (partszegélyi kifejlődés), 7. slír összlet
(nyíltvízi kifejlődés)
Fig. 4. Paleogeographic scheme of the Southern Börzsöny Mountains (Carpathian)
Blank: elevated areas; 1. direction of transgiession, 2. structurally controlled coastline,
3. coastline, 4. Carpathian volcanic activity (order of magnitude), 5. volcanic series with
sedimentary interbeddings, 6. Chlamys-bearing sand, gravel (littoral facies), 7. Schlier
Sequence (offshore facies)
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5. ábra. A Börzsöny D-i részének ősföldrajzi vázlata (bádenien kezdetén)
Üres rész: kiemelt területek; 1. transzgresszió iránya, 2. szerkezetileg preformált partvonal,
3. szerkezetileg preformált fácieshatár, 4. fácieshatár, 5. partvonal, 6. vulkáni anyagszállítás
iránya, 7. abráziós konglomerátum, 8. hidropiroklasztikumok, 9. üledékes betelepülések,
10. nyíltvízi kifejlődés, 11. bádenien vulkáni működés (nagyságrendekkel)
Fig. 5. Paleogeographic scheme of the Southern Börzsöny Mountains (at the beginning
of the Badenian)
Blank: elevated areas; 1. direction of transgression, 2. structurally controlled coastline,
3. structurally controlled facies boundary,4. facies boundary, $. coastline, 6. the direction
of volcanic supply, 7. abrasional conglomerate, 8. hydropyroclastics, 9. interbedded
sediments, 10. offshore facies, 11. Badenian volcanic activity (order of magnitude)
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mészkő (Magyarkút, Ól-hegy), DNy-ra pedig üledékes betelepülésekkel váltakozó agglome
rátum-sorozat képződött (Bagolybükki-völgy, Letkés stb.). A Törökmezőtől К-re levő
azonos képződmények kitörési centruma kérdéses. Az ekkor már kiemelt helyzetű
Naszály-tömeg azt látszik alátámasztani, hogy esetleg a felújult ÉK-DNy-i irányú idős
törések mentén történt a vulkáni felépítmény kialakulása.
A f e l s ő b á d e n i e n idején különül el egymástól a márianosztrai tábla kiemel
kedésével a szokolyai árok és a szob—sturovoi bádenien depresszió. Utóbbira akisalföldi
kifejlődés jellemző, előbbire hazai középhegységi kifejlődéseink. A kettőt elválasztó
márianosztrai táblára csak egy-egy erősebb oszcilláció lithothamniumos zátonyképződ
ményei kapaszkodnak fel. Az egyidejű vulkáni működés egyre kisebb területre koncent
rálódik és augitos hiperszténandezit lávát hoz létre.
5.
A terület n e g y e d k o r i ősföldrajzi viszonyaival kapcsolatban két érdekes
jelenségre hívjuk fel a figyelmet. Az egyik a kvarcitkavics-lepel, amely DK-ről, D-ről övezi
a jelenlegi 250—300 méteres magasságban a Börzsönyt. A másik a szélesmezői „éles
kavicsok” problémája. Mai elképzeléseink szerint ezeket egy, a hegységet DK felől meg
kerülő ős-Ipoly teraszkavicsainak tartjuk, amelyek kiemelkedése után deflációs úton
jöttek létre a szélfújta kavicsok. A kavicsfoszlányok jelenlegi magassága fiatal epirogén
mozgásokra utal.
Összefoglalás és ércföldtani következtetések

A fentiekben vázolt ősföldrajzi fejlődéstörténet adataiból egyértelműen következik,
hogy a vulkáni működés térben és időben K—ÉK felé tolódott el.
Megelőző vizsgálatokból ismert a dörög—pilisi e o c é n vulkanizmus. A mária
nosztrai táblán bizonyítottnak tekintjük a f e l s ő o l i g o c é n vulkáni működést. Az
első ércesedés e területnek szerkezetileg preformált ÉK-i peremein jött létre. A
k á r p á t i é n vulkanizmus a következő nagyszerkezeti egységre, a szokolyai árokra
koncentrálódik. Az ehhez kapcsolódó ércesedés a terület ÉK-i szegélyzónájához kapcso
lódik. A naszály—ól-hegyi kiemelt hátság hematitos—limonitos ércnyomai feltehetően csak
lepusztított, áthalmozott „vaskalapját” jelzik ennek az ércesedésnek.
Figyelemre méltó azonban e törési zóna másik, ÉK-i oldalán, javaslatomra
Szendehely körül feltárt (Szendehely 2. sz. és 5. sz. fúrás) hidrotermális—metaszomatikus
ércesedés (pirit, hematit, barit, kakit), amelynek nyomai (metaszomatikus dolomitosodás)
a Naszáiy-tömegben is felismerhetők. E területtel kapcsolatban ércföldtani szempontból
három igen fontos tényt nem szabad figyelmen kívül hagynunk: a) egyedül itt érintkezik
felszínen vagy felszínközeiben a Börzsöny környékén a mezozoikum karbonátos tömege,
ugyancsak nagytömegű vulkanittal; b) a mezozoikumot lefedő kompakt oligocén összlet
lehetőséget nyújt a feltörő hidrotermák lefojtására; c) nagyszerkezeti analógiák alapján
(a recski ércesedés a Darnó-vonal és a sóshartyán—szentkúti törés kereszteződésében;
a gyöngyösoroszi ércesedés a Darnó ÉNy-i és hollókő—hasznos—gyöngyösoroszi törések
kereszteződésében alakult ki) a poltari nagyszerkezeti vonal és a perőcsény-naszályi
haránttörés találkozásánál levő szendehelyi terület is nyújthat ércföldtani perspektí
vákat.
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A b á d e n i e n vulkanizmus fő tömege az eddig említett területektől ÉK-re
(Csóványos—Hideg-hegy csoport) helyezkedik el. Lehúzódó lepelképződményei termé
szetesen D-en (Törökmező) és DNy-on (Letkés) is megtalálhatók.
Tekintettel a vulkanizmus vázolt, DNy-ról ÉK felé történő vándorlására, a nagyszerkezeti egységek elhelyezkedésére és elhatárolására, a bizonyíthatóan többszöri
(sokszor ellentétes előjelű) mozgásokra e határzónák mentén — úgy véljük, hogy az
ércesedés további kutatását ezen ÉNy—DK-i irányú zónák és a keresztező hosszanti
törésirányok találkozási pontjaira kell koncentrálnunk. E zónák, részben mint a mélyből
feltörő anyagok szállítócsatornái, részben mint szerkezeti mozgások révén zúzott, elő
készített befogadó szerkezetek, elsőrendű fontosságúak.

PALEOGEOGRAPHIÖAL SCHEME OF THE SOUTHERN PART
OF THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS
by
G. Há m o r

The 1:25 000-scale geological mapping in the Southern part of the Börzsöny
Mountains and locally a more detaiíed mapping of 1:10 000-scale was finished in 1972.
The author wishes to give a brief review of the territory’s paleogeography, of his own
stratigraphical and tectonic concepts with a special view to the basic problems of őre
prospecting, according to his evaluation and harmonization and uniformization of the
data received from the authors of the individual map-sheets (E. Csillag —Teplánszky ,
T. Czak ó , I. Jankovich , B. Na g y , G. Na g y , L. Pentelényi ) after processing the
results of his own thematic research work and of standard Stratigraphie sections, as well
as boreholes survey.
Mesotectonic and paleogeographic observations

Because of the Ümitations due to the topographic grid of the mapped territory, the
available paleogeographic data are also limited. In spite of this, the possibility fór a
paleogeographic evaluation is granted because the tectonic units could be separated
during the Compilation of the map. In the territory covered by map-sheets of 1:25 000scale, five paleogeographic-mesotectonic units can be distinguished (Figs 1 and 2):
1.
2.
3.
4.
5.

Oligocene Depression of Nógrád—Rétság,
Naszály-Ól-hegy Ridge,
Szokolya Graben,
Márianosztra Platform,
Badenian Depression of Szob—Sturovo.
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These tectonic units are separated by fault Systems, showing NW—SE, or in somé
sections, WNW—ESE trend, regularly renewed during the later tectogenetic phases.
The paleogeographic development pattem of the area can be seen in Figs 3, 4, and 5.
General conclusions and metallogenetic implications

From the above-outlined paleogeographic evolutional data, it foUows unambigously
that volcanic activity was shifted in time and space to E-NE.
The E o c é n é volcanism of Dorog—Pilis is known from earlier investigations.
The U p p e r O l i g o c e n e volcanic activity on the Márianosztra Platform can be
taken fór proved. The first mineralization manifests itself on the structurally controlled
NE margin of this territory. The volcanism o f C a r p a t h i a n a g e was concentrated
on the next tectonic unit: the Szokolya Graben. The associated mineralization is
confined to the NE marginal zone of the territory. The hematitic-limonitic őre traces on
the Naszály-Ól-hegy Ridge presumably represent only the eroded, redeposited „iron cap”
of this mineralization.
However, worth of mention is the hydrothermal metasomatic mineralization
(pyrite, hematite, barite, calcite) on the other, NE side of the fault-zone, exposed in the
environs of Szendehely (boreholes Szendehely-2 and -5); the traces of which (metasomatic
dolomitization) can be traced also within the mass of the Naszály. Concerning this
territory, three very important metallogenic factors cannot be let out of consideration:
(a) This is the only place where in the environs of Börzsöny the surface to near-surface
carbonate mass of Mesozoic age contacts with a similarly huge volcanic mass; (b) the
compact Oligocene complex covering the Mesozoic makes possible the damping down of
the ascending hydrotherms; (c) on the basis of tectonic analogies (the mineralization of
Recsk developed at the Crossing of the Damó Line and the fracture of Sóshartyán-Szentkút, while the mineralization of Gyöngyösoroszi at the intersection of the fracture lines
of Darnó NW and Hollókő—Hasznos-Gyöngyösoroszi) the Szendehely area at the
junction o f the megatectonic line o f Poltár and the transversal fracture o f PerőcsényNaszály also looks promising fór metallogeny.
To the NEof the above-mentioned territories occurs the main mass of B a d e n i a n
volcanism (Csóványos—Hideg-hegy group). In fact, its sheets Stretching downslope can
be found in the south (Törökmező) and SW (Letkés).
Considering the above-outlined migration of volcanism from SW to NE, the
location and boundaries of tectonic units, the repeated movements (often differential)
along these boundary zones, it can be deduced that further searches fór mineralization
should be concentrated to the junctions of these NW-SE zones and of the longitudinal
fracture-lines Crossing them. These zones are of first-rate importance, partly as the
transporting channel ways of the ascending magma, partly as hőst structures tectonically
fractured and controlled.

