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A Börzsöny hegység nagyszerkezeti helyzetéről és szerkezetföldtani kér
déseiről az újabb kutatások módszertani előkészítő szakaszában, öt évvel ez
előtt adtunk első ízben áttekintést.

Akkori összefoglalásunk elsősorban a Börzsöny átnézetes bejárására és a 
megelőző ismeretek kritikai átértékelésére szorítkozott. Ezek mellett azonban 
már támaszkodhattunk a hegység újabb keletű áttekintő geomágneses és 
gravitációs térképeire, továbbá néhány saját felmérésű, 10 000-es részletességű 
tektonikai—geokémiai szelvényre is. Ehhez az áttekintéshez Közép-Szlovákia 
D-i részén tett bejárásaink, valamint a Pilis—Dunazug hegység ÉNy-i részének 
részletes ismerete adta a tágabb földtani és tektonikai keretet.

Az eltelt idő során széles körű földtani és geofizikai kutatómunka bonta
kozott ki, amely a szokványos földtani—geofizikai vizsgálatoktól számos 
módszertani vonatkozásban különbözik.

A regionális vizsgálatok keretében a hegység egészét átfogó 25 000-es 
részletességű földtani térképezés és a szeizmikus refrakciós szelvényezés, míg 
a hegység központi részén, a 10 000-es részletességű térképezés területén 
1000X1000 m-es hálózatban, 100 m-es állomásközökkel komplex szerkezet
földtani—geofizikai—geokémiai szelvényezés készül, amely nagy részletes
séggel az összes mért paraméterek együttes értékelését teszi lehetővé. Ezáltal 
minden eddiginél pontosabb, sok oldalról ellenőrizhető képet kapunk a meg
vizsgált terület szerkezetéről.

A komplex szelvényezés keretében eddig kereken 110 km2 nagyságú terü
leten 112 km összhosszúságú szelvénymérés készült.

A hegység szerkezeti viszonyai, a szerkezet és ércesedés kapcsolata

Az É-i előtérben: Közép-Szlovákia D-i részén Cantovka, Horné Turovce 
(Felsőtúr), Slatina (Szalatnya) vonalában kristályos palák, gránit, kárpáti 
kifej lődésű alsótriász к varéit, wettersteini dolomitrögök vannak felszínen. 
A Lévától К -re mélyült fúrások melafirbetelepüléses perm homokkő—aleurit- 
sorozatot tártak fel. Az Ipoly É-i oldalán az Ipelske Predmostie (Ipolyhidvég)-i 
fúrás 184 m mélységben érte el a kristályos alaphegységet. Vele csaknem át- 
ellenben a Hont—1. sz. térképező fúrásunk 187 m-ben szintén kristályos 
palába jutott. A hegység K-i előterében mélyült diósjenői fúrások 590 és 735 m- 
ben érték el a kristályos aljzatot.
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A D-i oldalon, a Duna-parton, Visegrád mellett, a Lepence-patakban 
mélyült vízkutató fúrás 1175 m-ben érte el a mezozóos alaphegységet, amely 
kőzettani alapon a Pilis hegységben felszínen levő középsőnóri „halobiás mész
kőével azonosítható.

A geofizikai mérések közül elsősorban a szeizmikus adatokra támaszkod
hatunk, mivel ez a módszer lenne elsősorban hivatott e kérdést tisztázni, vagy 
legalábbis előbbre vinni, azonban a mérések jelenlegi sűrűsége és az értelme
zéshez elengedhetetlen alapfúrások ma még fennálló hiánya nem tesz lehetővé 
egzakt értelmezést.

Az eddigi mérésekből annyi mindenesetre kitűnik, hogy a Ny-i és K-i 
hegységperemektől a hegység központi része felé haladva, az aljzat hirtelen és 
jelentős mértékben lesüllyed.

Ilyenformán a szeizmikus mérések megerősíteni látszanak a korábbi évek
ben tektomechanikai úton levezetett azon nagyszerkezeti feltevésünket, amely 
szerint a Dunazug—Börzsöny alatt az alaphegység jól definiált nagyszerke
zeti egységként elliptikus kontúrú szerkezeti depressziót alkot. E levezetés 
során a dinamikai és kinematikai szabályszerűségek alapján a depresszió 
központi részén, a kristályos és mezozóos tagok érintkezési övezetében az 
alaphegység felszínének relatív kiemelkedését valószínűsítettük („Márianoszt- 
rai tábla” H ámor G. 1974).

Ezt a feltevést a kiemelt szerkezeti helyzetben levő ún. ,,Márianosztrai 
tábla” területén a földtani térképezés, a rétegtani és az ősföldrajzi adatok 
egybevágóan alátámasztják. Ugyanis Márianosztra—Nagyirtás-puszta térsé
gében a legidősebb fedőhegységi tagozatok tektonikus ablakként jönnek fel
színre.

A Börzsöny belsejében az alaphegységet eddig fúrással elérni nem tudtuk, 
a Bezina-katlanban jelenleg folyamatban levő Nagybörzsöny—7. sz. fúrásunk, 
a paleogén rétegvulkáni összlet harántolása után, 483 m mélységben durva- 
szemcsés, meszes homokkő—tufit sorozatba jutott, amely kizárólag kőzettani 
analógia alapján, feltételesen, a pilisi középsőeocén felső striatuszos homokkő
vel azonosítható.

Ugyanezt látszanak alátámasztani a BŐR—9., BŐR —13., BŐR —14. sz. 
szeizmikus refrakciós szelvények is, amelyek ebben a térségben az alaphegy
ségnek mintegy 1000 m körüli relatív kiemelkedését jelezték. Hangsúlyoznunk 
kell azonban, hogy a földtani adatok az alaphegység felszínének abszolút 
magasságát illetően lényegesen kisebb mélységre utalnak. A dél-alpi típusú 
karbonátos mezozóos alaphegység és a kristályos kőzetekből álló ,,veporoid” 
alaphegység jelenlegi ismereteink alapján valószínűsített érintkezési vonalát 
az 1. ábra mutatja.

* * *

A Börzsöny hegység tektonikájára két nagyszerkezeti rendszer jellemző, 
amelyek genetikai értelemben két, egymást hegyes szögben metsző törésrend
szerből tevődnek össze.

Funkcionális szerepüket vizsgálva megállapítható, hogy a hegység szer
kezetalakulása során a meridionális irányhoz közelálló rendszerek általában 
nagy dilatációs és vízszintes mozgást végeztek, míg a diagonális irányba eső 
rendszerek a vertikális, rögtorlódást eredményező mozgásokat vezetik le.

Időrendben elsőként az É K —DNv-i csapásiránvú „murányi”  és az 
ÉÉ K —DDNy-i csapásirányú ,,Pilis—Krupinska” nagyszerkezeti törésrend



A Börzsöny-hg. szerkezetföldtana 39

szert említjük, mert a vulkáni tevékenység Ny-i és K-i határvonalát, ezen 
belül a jellegzetes hasadékmenti vulkáni működést ez a két rendszer együttesen 
határozza meg.

Kialakulását tekintve mindkettő minden bizonnyal igen régi, varisztid 
szerkezet, amely a fiatal orogének idején ismételten újraéledt, s váltakozva 
egyszer pozitív, máskor negatív előjelű mozgások levezetésére szolgált.

Felismerésüket sok esetben ma már nehezíti, hogy a fiatalabb ÉNy—DK-i 
irányú szerkezeti rendszer kialakulásával járó horizontális mozgások követ
keztében, az idősebb rendszer kulisszaszerűen szétcsúszott.

Erre számos példát láthatunk mind a paleogén hasadékvulkáni működés, 
mind a Pilis—Krupinska-rendszerhez kötött ércesedés csapásvonalának elnyíró- 
dását illetően (pl. Kopasz-h.—Vastag-h.—Bőszob-i oxiandezit telér, Bezina- 
katlan).

Az előzőeknél fiatalabb nagyszerkezeti rendszer az ÉNy—DK-i csapás
irányú ,, Pilis—Naszály-i” és az ÉÉNy—DDK-i csapásirányú ,, Var dar” -rend
szer, amelyek a hegység szerkezetalakításában időben fokozatosan átveszik az 
előzőek szerepét.

Az ÉNy—DK-i ,,Pilis—Naszály-rendszer” kétségtelenül szerepet játszott 
már a paleogén vulkanizmus idején is.

A ,,Vardar” -rendszer az előző, ÉNy—DK-i rendszerrel gyakran kaotiku
sán összefonódik, a kettő nehezen választható el. Az ismertetett törésrendsze
rek közül ez utóbbi a legfiatalabb, mondhatni a mai napig élő rendszer, 
amelynek hatását még a negyedidőszaki képződményeket ért mozgások, völgy - 
torzók kialakulásában is felismerhetjük.

* * *

Az egész hegységre jellemző érces csapás, amelyet jelenlegi ismereteink 
szerint mintegy 15 km hosszúságban ismerünk, az ÉÉK—DDNy-i csapású 
,,Pilis—Krupinska” -rendszerhez kötődik.

Ezen belül az elütő szerkezeti, s nem utolsósorban genetikai jellegek 
miatt is különbséget teszünk a ,,klasszikus” ,,Magas-Börzsöny Ny-i terület” 
(Rózsa-h. —Bánya-psz.—Kuruc-patak) és a ,,DNy-börzsönvi terület” (Bezi- 
na—Koppány—Márianosztra) között.

A DNy-börzsönvi területen 2 jellemző érces csapásirány jelölhető k i:
1. É — D-i (ÉÉNY-tól ÉÉK-ig terjedő szórással) az ún. „Alamizsna” csapásirány.
2. ÉNy—DK-i (gyakorlatilag szórás nélküli) ún. ,,Gergelyt csapásirány.

A ,,murányi” -rendszert csak anomália-sorok indikálják, amelyeket ez 
ideig megkutatni nem tudtunk.

A ,,magas-börzsönyi” területre 3 irány jellemző:
1. É — D-i (ÉÉNy-tól ÉÉK-ig terjedő szórással („Fagyosasszony” ).
2. ÉNy —DK-i (Bánya-puszta).
3. É K -D N y-i (Kurucok).

Az É-on az ércvezetésbe belépő harmadik, „murányi” -rendszer jelentőségét 
ma még korai lenne túlbecsülni, de ha tekintetbe vesszük, hogy a Bánya-psz.— 
Német-bérc—Csarna-völgy—Kurucok által közrezárt több km2 kiterjedésű 
terület a hegység három legfontosabb ércvezető törésrendszerének csomópont
jában helyezkedik el, akkor ez a tény egymagában is a hegység egyik legjelen
tősebb perspektivikus területévé emeli ezt a körzetet.
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TECTONIC CONDITIONS IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
G. N a g y

The structure-geological results of the work carried out in the Börzsöny 
Mountains during the last five years with the aim of a general (1:25,000) and de- 
tailed (1:10,000) geological-geophysical-geochemical mapping, are the following.

In the northern foreland of the mountain, i.e. in the Southern part of 
Central Slovakia, crystalline schists, gránité, Lower Triassic quartzite o f 
Carpathian-type and Wetterstein-type limestone-dolomite blocks occur on the 
surface. In Ipelske Predmostie the crystalline schists were hit by drilling at a 
depth o f 184 m.

At the base of the Börzsöny Mountains, the crystalline basement was 
reached at the borderline of Hont viliágé in a depth of 187 m, at Diósjenő at 
590 m, i.e. 735 m. At Visegrád (southern part of the mountain) the Middle 
Norian limestone was hit at 1175 m depth.

The general geophysical (seismic, gravitational) measurements seem to 
support our earlier hvpothesis, that under the area o f the Börzsöny Mountains, 
the basement is a roughly elliptical tectonic depression, whose central part, 
along the contact of crystalline (Veporoid) and South-Alpine Mesozoic zones, 
is relatively uplifted (“ platform of Márianosztra” ).

At present, in the Nagybörzsöny—7 borehole coarse grained calcareous 
sandstone and andesitic tuffite sequence was reached at 483 m depth. This 
formation may be ranged — conditionally — intő the Upper Lutetian.

Two main tectonic Systems are characteristic fór the Börzsöny Mountains, 
both are made up of two fault-systems. The older one is the Variscan System, 
including the NE—SW striking “ Murányi and the NNE—SSW striking 
“ Pilis—Krupinska” Systems. The frame of volcanism was determined mainly 
by these fault Systems. During structural development alternately (positive 
and negative) normal and re verse movements occurred along these faults.

Younger are the NW —SE striking “ Pilis—Naszály” and the NNW—SSE 
striking “ Vardar” Systems. These had a determinant role especiallv at the 
structural development after volcanism.

The main metallogenic direction in the Börzsöny Mountains was in relation 
with the NNE—SSW striking “ Pilis—Krupinska” svstem. Two mineralization 
centres can be determined here: in the northern part, the so-called “ High- 
Börzsöny area” , and in the Southern part, the so-called “ SW-Börzsöny area” .

In the northern area three ÍN—R, NW —SE and NE—SW) while in the 
Southern area two (N—S and NW—SE) ore-mineralized trends can be demon- 
strated.


