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A D A T O K  E G Y S É G E S  É R T E L M E Z É S É R Ő L *

Az E L G I 1965-től végez geofizikai kutatásokat a Börzsöny hegység 
földtani felépítésének és ércesedésének vizsgálatára, eredményeit évente 
ismertetve (E LG I Évi Jelentései). 1976-ben megkezdtük az eddigi adatok 
összesítését és értelmezését. Ehhez szükségessé vált a M ÁFI által 1969— 
75 között kapott földtani alapadatok [8] feldolgozása is. Az egységes 
földtani-geofizikai értelmezésnek kb. a feléig jutottunk el; ezt az állapotot 
rögzítjük a következőkben.

Az értelmezés alapvető kérdése az volt, milyen az andezites vulkáni
tokból álló Börzsöny hegység földtani felépítésének általános képe. 
Ennek kulcsa a hegység közepe táján húzódó, hidrotermálisán hontott 
kőzetekből álló sáv helyzete;  ide esik úgyszólván valamennyi színesérc- 
indikáció is. Ezzel kapcsolatban két felfogás vált ismertté:

1. A  bontott kőzetek a környezetüktől eltérő korúak — idősebb, paloegén 
vulkáni működés termékei [2—3,9]. A hegység középpontjának szerke
zete így egészében véve boltozatszerű lehet.

2. A  bontott kőzetek környezetüktől eltérő kifejlődésnek — ugyanazon, 
középső miocén vulkáni működés centrumközeli termékei [10— 11]. 
A hegység szerkezete így egységes, nagyméretű ősi vulkánt (továbbiak
ban: paleovulkán) rejthet.

A  két felfogás és az adatok elemzése nyomán úgy találtuk, hogy míg 
az első ellentmondások tömegére vezet, a második valamennyi eddig is
mert adattal összhangban áll és teljességgel megfelel annak, amit a mai 
andezitvulkánosság ismeretében várhatunk [4, 5, 7, 12, 14, 15]. Ezért 
az egységes értelmezés alapjául ezt fogadtuk el.

A geofizikai eredmények — ebből a szemszögből vizsgálva — meg
erősítettek bennünket abban, hogy alapfeltevésünk helyes, s hogy 
a Börzsöny egészében véve egyetlen bonyolult felépítésű középső miocén korú paleo
vulkán maradványának tekinthető, amelynek centruma a hidrotermálisán 
bontott kőzetek elterjedési területére esik. Az elemzést tehát ennek a 
koncepciónak keretében végezzük.

* Balia Z.
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A hegység nagyszerkezetében környezetétől határozottan elkülönít
hető a szob—szokolyai süllyedék (8. ábra). Ezt nagyvastagságú vulkáni 
összlet tölti ki, amelyet kisebb-nagyobb rész-süllyedékekben bádeni üle
dékek fednek. A prekainozoos aljzat 1,5—2,5 km mélységben van; 
a vulkáni összlet közvetlen feküje ismeretlen, de a környező előfordulá
sokból ítélve 500— 1000 m vastag oligocén-miocén üledékösszlet lehet. 
A süllyedék belső szerkezete egyelőre tisztázatlan. Valamennyi megálla
pításunk a Börzsönynek a diósjenői alaphegységi töréstől É-ra elhelyez
kedő részeire vonatkozik, s a továbbiakban ezeket értjük „Börzsöny” 
alatt.

A Börzsöny szerkezetében egyetlen kétségkívül prevulkanikus elem kü
löníthető el: a feküösszlet üledékgyűjtőjének ÉNy-i határa (8., 9. ábra). 
Ezen meglehetősen éles É É K —DDN y irányú vonalhoz közeledve 
a fekü-üledékösszlet geoelektromos ellenállása kb. háromszorosára nö
vekszik, ami az üledékanyag partközeli durvulásával magyarázható. 
E  vonaltól ÉNy-ra vannak a Börzsöny paleovulkáni centrumának gravi
tációs anomáliái és aljzatkiemelkedései (9. ábra). Valószínűnek tűnik, 
hogy itt egy idős, rajnai irányú törés húzódik, amely a kainozoikumban 
kiújulva meghatározta az oligocén üledékgyűjtő konfigurációját és 
a miocén vulkánosságot, amint az a hazai kainozoikum esetében általá
nos jelenség [1]. Ezt a törést a továbbiakban oligocén főtörésnek nevezzük.

A paleovulkáni s%erke%et tisztázásában természetszerűen nagy szerepet 
játszik a morfológiai elemzés. A mai domborzatban kétségkívül legmar
kánsabban jelentkező szerkezeti egység a magasbör^sönyi paleovulkán (8., 
10. ábra). Alapátmérője 12— 14 km, relatív magassága 1200 m körüli le
hetett; jelenleg az oligocén főtöréssel párhuzamos tengely mentén 2— 30- 
kal N yÉN y felé lebillent helyzetben van, centrumában 4— 5 km át
mérőjű eróziós kalderával. A paleovulkáni kúp és eme feketepataki kal
dera légifényképeinek áttekintése, továbbá helyszíni megfigyeléseink 
alapján a rétegek kúppalástszerű települése, a DNy-i szektort kivéve, 
mindenütt egyértelműen igazolható; a VESz szelvények adatai a centrum 
irányában a vulkáni törmelékanyag durvulására mutatnak.

A feketepataki kaldera középpontjában a környezetnél jóval nagyobb 
ellenállású és látszólagos sűrűségű (gravitációs mérésekből), kb. 1 — 
1,5 km átmérőjű, bonyolult felépítésű, meredek kontaktusú izometrikus 
test van — a kurucbérci kürtőkitöltés. Terepi megfigyeléseink szerint ezt
— ugyancsak a DNy-i szektor kivételével — sugárirányú andezittelérek 
koszorúja veszi körül. A kurucbérci kürtőkitöltés D-i oldalán van a kis- 
hideghegyi aljzatkiemelkedés teteje (9. ábra). Ide esik egy kb. 3 km hosszban 
elnyúló kő^etrugalmassági anomália magjának ÉK -i része. Ez az anomália
— a szeizmikus határsebesség értékekkel ( 1 1., 12. ábra) jelzetten — szinte 
az egész magasbörzsönyi paleovulkán alatt megvan. Koncentricitása
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8. ábra A Börzsöny-hegység vázlatos földtani térképe
i. feküüledékek (rupéli-kárpáti); 2. átmeneti vulkáni-üledékes rétegcsoport; 3. peremi 
vulkáni rétegcsoport; 4. márianosztrai üledékes rétegcsoport (nagyszámú szubvulkáni 
intruzióval); 5. szarvaskői vulkáni rétegcsoport; 6. királyréti vulkáni rétegcsoport; 
7. négyhányási üledékes rétegcsoport; 8. hegyháti vulkáni rétegcsoport; 9. magasbörzsö
nyi vulkáni rétegcsoport; 10. tolmácshegyi vulkánitok; 1 1 . fedőüledékek (alsóbádeni); 
12. kalderaperemi vulkáni kürtőkitöltések, Ny-ról K-re: kiskoppányi, nagykoppányi, 
sóhegy-nagysashegyi; 13. kurucbérci kürtőkitöltés; 14. andezittelérek; 15. feküszintvo- 
nal, Ny-on a fedőüledékek feküjében, D-en a márianosztrai üledékes rétegcsoport fedő
jében, tszf. 100 m-enként; 16. a feketepataki kaldera pereme; 17. a börzsönypataki 
kaldera pereme; 18. a hegyháti szómmá gerince; 19. oligocén főtörés; 20. diósjenői (a) 
és naszályi (b) törés; 2 1. egyéb törések 
Térképi jelölések:
A  — szob—szokolyai süllyedék;
B — naszály—nógrádi kiemelkedés.

Fig. 8 Schematic geological map o f the Börzsöny Mountains
i underlaying sediments (Rupelian-Carpathian); -2 transitional volcanic sedimentary 
series; 3 marginal volcanic series; 4 sedimentary series of Márianosztra (with several 
subvolcanic intrusions); 5 volcanic series of Szarvaskő; 6 volcanic series of Királyrét; 7 
sedimentary series o f Négy hányás; 8 volcanic series o f Hegyhát; 9 volcanic series of Magas
börzsöny; 10 volcanites of Tolmácshegy; 1 1  overlaying sediments (lower Badenian); 
12 volcanic chimneys along the caldera rim; 13 the chimney of Kurucbérc; 14 andesite veins; 
15 contour lines o f underlaying sediments; 16 rim of the Fekete brook caldera; 17 rim 
o f the Börzsöny brook caldera; 18 ridge of the somma of Hegyhát; 19 Oligocene main 
structural line; 20 faults of (a) Diósjenő, (b) Naszály; 21 other faults 
A —depression of Szob-Szokolya; B—uplift of Naszály-Nógrád

Рис. 8. Схематическая геологическая карта Бёржёньских гор
1 . Подстилающие отложения (рупельский — карпатский ярусы). 2. Промежуточ
ная вулканогенно-осадочная свита. 3. Окраинная вулканогенная свита. 4 . Мариа- 
ностринская осадочная свита (с болыним количеством субвулканических тел).
5. Сарвашкёинская вулканогенная свита. 6. Кирайретская вулканогенная свита. 
7. Недьханяшская осадочная свита. 8. Хедьхатская вулканогенная свита. 9. Высо- 
кобёржёньская вулканогенная свита. 10. Толмачхедьские вулканиты. 11. Покров- 
ныд отложения (нижнебаденский подъярус). 12. Вулканические жерловины 
вдоль края Бёржёньпатакской кальдеры; с 3 на В: Кишкоппаньская, Надькоп- 
паньская, Шохедьско-Надьшашхедьская. 13. Куруцберцская жерловина. 14. Дай
ки андезитов. 15. Стратоизогипсы через 100 м над ур. моря; на 3: в почве пе- 
рекрывающих отложений, на Ю: в кровле марианостринской осадочной свиты. 
16. Край Фекетепатакской кальдеры. 17. Край Бёржёньпатакской кальдеры. 18. 
Гребень Хедьсатской соммы. 19. Главный Олигоценовый разлом. 20. Диошйе- 
нёинский (а) и Насайский (б) разломы. 21 . Прочие разломы.
Обозначения на карте:
А  — Собско-Сокойинская депрессия;
В  — Насайско-Ноградское поднятые.
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9. ábra А  prekainozoos aljzat domborzati térképe és annak értelmezési vázlata
1. az aljzatdomborzat szintvonalai (tsza m) szeizmikus és geoelektromos adatok alapján;
2. a központi boltozat lejtőmaradványai; 3. a börzsönypataki kaldera pereme; 4. a kis- 
hideghegyi másodlagos boltozat; 5. oligocén főtörés; 6. diósjenői és naszályi törés

Fig. 9 Pre-cenozoic basement contour map and its interpretation
i basement contour lines from seismic and geoelectric data; 2 remnants of slopes o f the 
central dome; 3 rim of the Börzsöny brook caldera; 4 secondary dome of Kishideg- 
hegy; 5 oligocene main structural line; 6 faults of Diósjenő and Naszály

Рис. 9. Карта рельефа докайнозойского фундамента и схема его интерпретации.
1 . Стратоизогипсы поверхности фундамента (в м под ур. моря), по данным сей- 
сморазведки и электроразведки. 2 . Реликты склонов Центрального купола.
3. Край Бёржёньпатакской кальдеры. 4 . Кишхидегхедьский вторичный купол. 
5. Главный Олигоценовый разлом. 6. Диошйенёинский и Насайский разломы



nyilvánvalóan a paleovulkáni centrum ilyen jellegű felépítését tükrözi. 
Az anomália magjában a prekainozoos aljzat szintjébe eső képződmények 
határsebessége csökken, a felszínközeli vulkánitoké nő, így függőleges 
irányban a sebességkülönbség gyakorlatilag megszűnik. Ezt azzal magya
rázhatjuk, hogy e területen a környezethez képest ugrásszerűen megnő 
az intruzív kontaktussal települő vulkánitok szerepe. A szerkezet beható 
tisztázása és értelmezése egyelőre megoldatlan.

A magasbörzsönyi paleovulkán a Börzsöny legrészletesebben tanul
mányozott szerkezeti egysége, ezért ehhez viszonyítva tárgyaljuk a többi 
egységet is.

A magasbörzsönyi paleovulkán É —ÉK -i oldalán húzódik a hegyháti 
siómmá (8., io. ábra). Morfológiai jellege, továbbá légifényképeken lát
ható és a helyszínen is jól észlelhető felépítése nem hagy kétséget eredete 
felől: nagyméretű paleovulkáni kúp (hegyháti paleovulkán) maradványa, 
amelynek fejlődését kaldera létrejötte zárta le, elnyelve a kúp túlnyomó 
részét. Ezen a kemencepataki kalderán belül, azaz a hegyháti paleovulkán 
roncsain alakult ki a magasbörzsönyi paleovulkán. E  kettő centruma, 
a szómmá ívéből ítélve, közelítőleg azonos helyen lehetett.

A hegyháti szommán túl 2 peremi gyűrű (8., 10. ábra) következik. Kép
ződményei egy vagy több paleovulkáni kúp maradványaként a vulkáni 
összlet legalsó részébe tartoznak. A hegyháti szómmá medencelajzata 
a peremi gyűrűéhez képest mélyebb helyzetű (9. ábra) ; ez is beszakadásos 
kalderaként fogható fel — a továbbiakban: nagyvölgyi kaldera. Ebben jöhe
tett létre a hegyháti paleovulkán, a peremi gyűrűnek megfelelő képződ
ményeken.

A magasbörzsönyi paleovulkán DK—D -i előteréből két törés fut be 
a paleovulkán alá, annak felépítésében nem (vagy csak kevéssé) jelent
kezve (8., 10. ábra). A két törés közötti terület az azokon túliakhoz képest 
besüllyedt helyzetben van (9. ábra): ez az ábrahámkerti tömb. Itt a magas
börzsönyi paleovulkán közvetlen feküjében vulkáni-üledékes kőzetek 
nyomozhatok — ez a négyhányási üledékes rétegcsoport. A Szokolya— 15 fúrás 
tanúsága szerint fokozatos átmenettel vulkánitokra települ (királyréti vul
káni rétegcsoport) .

A magasbörzsönyi paleovulkán DNy-i oldalán két egymással szoros 
kapcsolatban levő szerkezeti egység mutatható ki: az irtáspusztai ki
emelkedés és a börzsönypataki kaldera. Geofizikai adatokból az első 
régóta ismert, a másodikat vizsgálataink eredményeképpen jelöltük ki.

Az irtás pusztai kiemelkedés területén szembeöltlő a lávakőzetek túl
súlya. A kőzettani jellegek alapján ezek zömét szubvulkáni fáciesbe tar
tozónak vélik [3], vagyis a földtani szerkezet tisztázása elsősorban a cse
kély számban előforduló egyéb képződmények alapján lehetséges, ame
lyek két csoportba sorolhatók: piroklasztikumok és üledékek. Az 1971 —
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то. ábra А  Börzsöny-hegység mai domborzatának értelmezési vázlata
i. a feketepataki kaldera peremét jelző vízválasztó gerincgyűrű; 2. a börzsönypataki 
kaldera peremét jelző vízválasztó gerincgyűrű; 3. a hegyháti szómmá és a peremi gyűrű 
gerince; 4. a tolmácshegyi hegycsoport belső gerincgyíírűje; 5. kifelé futó sugárirányú 
völgyek a magasbörzsönyi paleovulkán és a hegyháti szómmá lejtőin; 6. befelé futó 
sugárirányú völgyek a börzsönypataki kaldera oldalában; 7. paleovulkáni egységeket el
választó ívszerű völgyek; 8. a tolmácshegyi hegycsoportot átszelő fiatal völgy (Hosszú
völgy); 9. földtani képződményhatár; 10. disójenői (a) és naszályi (b) törés; 1 1 .  fekü- 
üledék; 12. fedőüledék 
Térképi jelölések:
1. magasbörzsönyi paleovulkán.
2. feketepataki kaldera.
3. hegyháti szómmá.
4. peremi gyűrű.
5. börzsönypataki kaldera.
6. irtáspusztai kiemelkedés.
7. ábrahámkerti tömb.

Fig. 1 о Interpretation sketch o f present surface topography of the Börzsöny Mountains
i ring-shaped watershed marking the rim of the Fekete brook caldera; 2 ring-shaped 
watershed marking the rim of the Börzsöny brook caldera; 3 the somma of Hegyhát and 
the marginal ridge; 4 the inner ridge of the mountain group of Tolmácshegy; 5 outward 
radial valleys on the slopes of the paleovolcano of Magasbörzsöny and the somma of 
Hegyhát; 6 inward radial valleys in the flanks of the Börzsöny brook caldera; 7 arched 
valleys separating volcanic units; 8 a young valley intersecting the mountain group o f 
Tomácshegy; 9 boundary o f geological formations; 10 faults o f (a) Diósjenő and (b) Na
szály; 1 1  underlaying sediments; 12 overlaying sediments 
Numbers on the map:
1 paleovolcano o f Magasbörzsöny;
2 the Fekete brook caldera;
3 the somma of Hegyhát;
4 marginal ridge
5 the Börzsöny brook caldera;
6 the uplift o f Irtáspuszta;
7 the block of Ábrahámkert

Рис. 10. Схема интерпретации современного рельефа Бёржёньских гор
1 . Водораздельный гребень, обозначающий край Фекетепатакской кальдеры.
2 . Водораздельный гребень, обозначающий край Бёржёньпатакской кальдеры.
3. Гребень Хедьхатской соммы и Окраинного кольца. 4 . Внутренный водораз
дельный гребень Толмачхедьской группы гор. 5. Радиально расходящиеся до
лины на склонах Высокобёржёньского палеовулкана и Хедьхатской соммы.
6. Радиально сходящиеся долины в борту Бёржёньпатакской кальдеры. 7. Д у
гообразные долины, разделяющие палеовулканические объекты. 8. Молодая 
долина, рассекающая Толмачхедьскую группу гор. 9. Геологические границы.
10. Диошйенёинский (а) и Насайский (б) разломы. 11 . Подстилающие отложе- 
ния. 12. Перекрывающие отложения
Обозначения на карте:
1 . Высокобёржёньский палеовулкан. 2. Фекетепатакская кальдера. 3. Хедьхат- 
ская сомма. 4 . Окраинное кольцо. 5. Бёржёньпатакская кальдера. 6. Ирташ- 
пустаинское поднятие. 7. Абрахамкертский блок



1 1 . ábra A  felszínközeli vulkánitok átlagolt szeizmikus határsebesség-térképe
i. határsebesség-intervallum; 2. az értékelt terület határa; 3. oligocén főtörés; 4. diós- 
jenői és naszályi törés

Fig. 1 1  Averaged boundary velocity map of near-surface volcanites
i velocity intervals; 2 limits o f interpreted region; 3 Oligocene main structural line; 
4 faults o f Disójenő and Naszály

Рис. 11 . Усредненная карта граничных скоростей сейсмических воли в приповерхност- 
ных вулканитах.
1 . Интервалы граничных скоростей. 2. Контур интерпретируемой площади 
3. Главный олигоценовый разлом. 4. Диошйенёинский и Насайский разломы
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12. ábra A  prekainozoos aljzat felszínének átlagolt szeizmikus határsebesség-térképe
i. határsebesség-intervallum; 2. az értékelt terület határa; 3. oligocén főtörés; 4. diós- 
jenői és naszályi törés

Fig. 12 Averaged boundary velocity of Precenozoic basement
i velocity intervals; 2 limits o f interpreted region; 3 Oligocene main structural line; 
4 faults o f Diósjenő and Naszály

Рис. 12. Усредненная карта граничных скоростей сейсмических воли в докайнозойском 
фундаменте
1. Интервалы граничных скоростей. 2 . Контур интерпретируемой площади. 
3. Главный олигоценовый разлом. 4 . Диошйенёинский и Насайский разломы



72. évi földtani térképezés során észlelt kibúvások és a fúrási adatok [8] 
térszíni helyzete alapján megszerkesztettük a piroklasztikumokat az üle
dékektől elválasztó határfelület szintvonalas térképét és ennek alapján 
a felület várható kibúvási vonalát (8. ábra). E  felület jellegében azonos
nak bizonyult a prekainozoos aljzat geofizikai módszerekkel meghatáro
zott felszínével (9. ábra); ezért úgy véljük, hogy az üledékek és a piro- 
klasztikumok egy-egy önálló rétegtani egységként foghatók fel, amelyet 
márianosátrai üledékes és szarvaskői vulkáni rétegcsoportnak nevezünk. Réteg
tani helyzetükre vonatkozóan csak közvetett adatok állnak rendelkezé
sünkre.

A Nagybörzsöny—7 fúrás a máricnoszjrai üledékes rétegcsoportnak meg
felelő szintben települő, valószínűleg a szubvulkáni fáciesbe tartozó láva
kőzetekből indulva 168,7 m után piroklasztikumokba jutott, amelyek 
a tárgyalt üledékeknél minden bizonnyal mélyebb szintbe tartoznak, 
vagyis e rétegcsoport a vulkáni összleten belüli, köztes helyzetű. A négy- 
hányási rétegcsoportnál nagy valószínűséggel idősebb lehet, mivel ahhoz 
képest kiemelt helyzetben van.

A  szarvaskői vulkáni rétegcsoport a márianosztrai üledékekre települ, 
így a vulkáni összlet elég magas szintjébe tartozik. Az irtáspusztai kiemel
kedés K-i határán túli levetést figyelembe véve a négyhányási üledékes 
rétegcsoportnál idősebb lehet: egykorú a királyréti vulkáni rétegcsoport
tal, vagy annál is mélyebb szintbe tartozik.

Az irtáspusztai kiemelkedés gerince mentén több gravitációs-geo- 
elektromos anomália van, legélesebb a sóhegyi maximum (ELG I 1971. Évi 
Jelentése, 10. ábra). A nagyellenállású test kontaktusai meredekek, 
a gravitációs anomália oszlopmodellel jól közelíthető. A Nagysashegy- 
gyel együtt élesen elkülönülő, 1— 1,5 km átmérőjű izometrikus egységet 
képez, amely a térképezési adatok szerint tisztán andezitből áll és üledé
kes környezetben települ. Mindennek alapján a maximumot kürtő
kitöltésként értelmezzük, s a megfelelő rétegvulkáni felépítményt a 
szarvaskői rétegcsoport vulkánitjaiban látjuk.

A nagykoppányi és kiskoppányi maximum értelmezése már nem ennyire 
egyértelmű, elsősorban azért, mert a geofizikai szelvények a földtani és 
domborzati térképek alapján valószínűsíthető hatók peremére esnek. 
Feltételezzük, hogy a sóhegyihez hasonlóan kürtőkitöltéseket jeleznek.

Eltérő jellegű a bezinai maximum (ELG I 1970. Évi Jelentése 1 1 .  ábra), 
amely geoelektromos ellenállásban alig jelentkezik, s gravitációs anomá
liájának alakjából ítélve, hatója nemigen lehet felszínközeli. A  szeiz
mikus határsebesség-térkép ( 11., 12. ábra) kisméretű, de jellegét tekint
ve, a kishideghegyihez hasonló kó'zetrugalmassági anomáliát mutat. Az itt 
mélyített Nb—7 fúrás üledékes közbetelepülésekkel és szubvulkáni 
intruziókkal tagolt rétegvulkáni összletet tárt fel. Az anomália behatóbb
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földtani értelmezése itt sem megoldott, azon túlmenően, hogy valószínű
leg szubvulkáni testek nagyfokú szelvénybeli koncentrálódását jelzi.

A börzsöny pata k i kaldera peremét a mai domborzatban jól észlelhető 
vízválasztó gerincgyűrű jelzi (io. ábra). ÉK-i oldala belevágódik a ma
gasbörzsönyi paleovulkán DNy-i részébe, mintegy megnyitva azt a 
DNy-i szektorban. Ez a helyzet arról tanúskodik, hogy e kaldera a ma
gasbörzsönyi paleovulkán kúpja után alakult ki. A fedőüledékek fekü- 
szintvonalainak menetében jelentkező nagybörzsönyi öböl ugyancsak 
világosan érzékelteti (8. ábra), hogy a vulkánosság megszűntekor itt 
süllyedék volt.

A kaldera közepéből, völgyívekkel közrefogottan — jelenleg a D-i 
perem szintjéig — emelkedik ki a mintegy 1,5— 2 km átmérőjű tolmács
hegyi hegycsoport. Figyelembe véve az ezt átszelő völgy eróziós hatását, 
jóval nagyobb eredeti magasságot is feltételezhetünk. E  hegycsoport 
alatt van a prekainczóos aljzat legmélyebb pontja, tehát utólagos kaldera- 
közepi paleovulkáni kúp — a tolmácshegyipaleovulkán — maradványaként 
értelmezhető.

A kaldera ÉK -i oldalára esik a Pogány hegy—Rózsahegy—Zálogbérc vonu
lat, amely nagy valószínűséggel fiatalabb a börzsönypataki kalderánál is. 
A magasbörzsönyi paleovulkán tárgyalásánál láttuk e képződmény szo
ros kapcsolatát a paleovulkán centrumával. Ezért feltételezzük, hogy a 
börzsönypataki kaldera a magasbörzsönyi paleovulkán működésének 
zárószakaszában jött létre, annak laterális kalderájaként — a szokásos 
centrális helyett.

A börzsönypataki kaldera DNy-i pereme egybeesik az irtáspusztai alj
zatkiemelkedés gerincvonalával, az ÉK -i pedig a kishideghegyi aljzat
kiemelkedés Ny-i és D-i nyúlványával (9. ábra). A kaldera központjában 
a medencealjzat ezekhez képest mintegy 800— 1000 m-rel van mélyeb
ben. A felszíni kaldera mélysége ugyanakkor 200— 300 m-nél nemigen 
becsülhető többre, de az utólagos erózió tényének és a völgyek szelvé
nyének figyelembevételével jóval kisebbre — pl. 100— 150 m-re — is te
hető. így tehát a magasbörzsönyi paleovulkán laterális kalderája egy 
korábbi, legalább 600—у 00 m mélységű kaldera helyén jött létre, amely nyil
vánvalóan idősebb a magasbörzsönyi paleovulkánnál.

A vázolt körülmény magyarázatot ad arra, miért laterális és miért nem 
centrális kaldera képződésével zárult a magasbörzsönyi paleovulkán mű
ködése: a közvetlen közelben készen állt egy már kialakult kaldera, 
amely ugyanazon mélységi centrum működésének eredménye volt, mint 
a magasbörzsönyi paleovulkán.

Az idősebb kalderát É-ról és ÉK-ről, továbbá D-ről és DNy-ról aljzat
kiemelkedések veszik körül. Ezek csaknem zárt gyűrűt képeznek, ame
lyet csak a hegység Ny-i szegélytörése és az oligocén főtörés szakít meg.
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E gyűrűszerű kiemelkedés (9. ábra) létrejöttére legvalószínűbb magyará
zatként az a feltevés kínálkozik, hogy ez egy egységes, kb. 10— 12 km 
alapátmérőjű boltozat maradványa, amely központi boltodat tetején jött 
létre a börzsönypataki kaldera őse.

Lényeges a különbség az irtáspusztai és a kishideghegyi kiemelkedés köpött. 
Mindkettő a központi boltozat kalderaképződés utáni maradványából 
keletkezett, azonban míg az irtáspusztai kiemelkedés alakját legfeljebb 
kisamplitúdójú törésmenti elmozdulások deformálták, s megmaradt kifli
szerűnek, addig a kishideghegyi kiemelkedésen a kifliszerű alak jóval 
kevésbé szembeöltlő: a kiemelkedés teteje a kalderaperemen túl esik, és 
ez a tetőrész izometrikus alakú. Feltételezzük, hogy ez kisméretű másod
lagos boltozat következménye. Mindkét kiemelkedéshez azonos jellegű 
kőzetrugalmassági anomália kötődik. Míg azonban a kishideghegyi ki
emelkedést a megfelelő anomália méretben jelentősen felülmúlja, addig 
az irtáspusztai kiemelkedésnek az illető anomália csak eléggé kis részét 
foglalja el (9., 1 1 .,  12 ábra).

A  központi boltodat kialakulásának idejére az alábbiakból következtethe
tünk: az irtáspusztai kiemelkedés felépítéséből ítélve, a boltozat csak 
a márianosztrai üledékes rétegcsoport képződése után jöhetett létre. 
A kürtőkitöltéseknek az aljzatkiemelkedés gerince menti elhelyezkedése 
arra mutat, hogy az illető paleovulkánok a börzsönypataki kaldera előd
jének kialakulásával szoros kapcsolatban keletkeztek, ami viszont a bol
tozatképződéstől nemigen választható el, tehát mindkettőt a szarvaskői 
vulkáni rétegcsoport jelzi.

A paleolvulkáni szerkezet tárgyalása nyomán megkísérelhetjük a vul
káni összlet rétegtani vázlatának kidolgozását. Mai tudásunk szerint a kö
vetkezőkből indulhatunk ki.

1. Legidősebb a peremi vulkáni-üledékes és a fedőjében települő vul
káni rétegcsoport. Ezekkel párhuzamosiguk az Nb—7 fúrás szelvényé
nek rétegvulkáni képződményeit, amelyek felett a márianosztrai üledé
kes rétegcsoport következik. Ezzel záródik az alsó alösszlet.

2. Ezeknél a képződményeknél biztosan fiatalabb a szarvaskői vulkáni 
rétegcsoport. Ezzel közel egykorú, vagy ennél fiatalabb a királyréti vul
káni rétegcsoport és a középső alösszlet zárótagja, a négyhányási üledékes 
rétegcsoport.

3. Az eddigieknél fiatalabb a magasbörzsönyi vulkáni rétegcsoport, 
ennél pedig a tolmácshegyi hegycsoport képződményei, valamint a Kis- 
hideghegy—Rózsahegy—Zálogbérc vonulat szubvulkanitjainak egy ré
sze. Ez a felső alösszlet.

Az összesített rétegtani vázlat és az azt megelőző fejtegetések alapján 
a következő fejlődésmeneti vázlatot dolgoztuk k i:

1. A korai szakasz elején a Börzsöny egész területén vulkáni anyagfel
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halmozódás folyt, azonban a centrum(ok) egyelőre nem rekonstruálha
tó^). A vulkáni tevékenység a nagyvölgyi kaldera létrejöttével fejező
dött be, amely a mai hegység területének jelentős részét foglalja magá
ban. Ebből kiindulva valószínűnek tűnik, hogy legalábbis a kaldera
képződést közvetlenül megelőző időpontra egy ennél nagyobb méretű 
paleovulkán alakult ki. Centruma a későbbi börzsönypataki kaldera te
rületén valószínűsíthető. A nagyvölgyi kaldera (vagy legalább annak 
mélyebb részei) a vulkáni működésben beállt jelentős szünet idejére 
üledékgyűjtővé vált(ak); ebben halmozódhatott fel a márianosztrai üle
dékes rétegcsoport.

2. A középső szakasz elején a nagy völgyi kaldera közepe táján, való
színűleg a korábbi nagyméretű paleovulkán centrumának helyén, meg
kezdődött a központi boltozat kialakulása — feltehetően hipabisszikus 
szintbe eső magmabenyomulás következtében. A boltozat teteje a növe
kedés során beálló radiális húzófeszültségek hatására beszakadt. A be
szakadt részt határoló gyűrűszerű törésrendszer mentén a magma a fel
színre tört. A kitörés a beszakadás fokozódására s rövid életű paleo- 
vulkánok kialakulására vezetett az így létrejött börzsönypataki kaldera 
pereme mentén. E  paleovulkánok anyagából képződött a szarvaskői vul
káni rétegcsoport (talán a királyréti is). Ezután ismét jelentős szünet kö
vetkezett, amely alatt komoly törésmenti diszlokációk mentek végbe 
(az ábrahámkerti tömb kialakulása és valószínűleg egyéb jelenségek). 
Ezekkel kapcsolatban pusztult le az irtáspusztai kiemelkedés magja és 
halmozódott fel a négyhányási rétegcsoport.

3. A késői szakaszban a központi boltozatból visszamaradt gyűrűszerű 
kiemelkedés ÉK -i szektorában kialakult a kurucbérci másodlagos cent
rum a magasbörzsönyi paleovulkánnal. Működését a hozzá képest late
rális helyzetű börzsönypataki kaldera kiújulása zárta le. A vulkánosság 
elhalása során jött létre a kaldera közepén az apró tolmácshegyi paleo
vulkán (?), a kurucbérci centrum D-i részén pedig a kishideghegyi má
sodlagos boltozat, amelytől DDNy-ra húzódó sávban rövid ideig még 
tartott a szubvulkáni működés.

A vázolt fejlődésmenetet ellenőriztük a meglevő paleomágneses adatok 
[6] értelmezésével. Ennek alapján úgy tűnt, hogy az első szakasz egy 
pozitív geomágneses időszak végére rögzíthető, a második a következő 
negatív időszakra, a harmadik pedig az ezt felváltó pozitív időszak vé
gére úgy, hogy a záró szubvulkáni működés átnyúlt a következő negatív 
időszak legelejére. Átlagos időszakhosszakat feltételezve, a börzsönyi vul
kánosság teljes időtartama ilymódon félmillió évre becsülhető.

A  földtani felépítés főbb vonásainak tisztázása a börzsönyi színesére- 
kutatás céltudatosabb irányítását szolgálja. A mai felszínen az ércásvá- 
nyosodás a Kishideghegy—Rózsahegy—Zálogbérc vonulat, valamint
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a bezinai geofizikai maximum területére korlátozódik és intenzív bontást 
szenvedett vulkánitokhoz kapcsolódik. A rendelkezésünkre álló anyag 
áttekintésével a következők szűrhetők le:

a) Mind az intenzív kőzetbontás, mind az ércásványosodás kétség 
kívül hidrotermális eredetű. A korábban művelt és az ötvenes évekig kuta
tott nemesfémércdúsulások felszínközeli oxidáció hatására a hidroter
mális telérek anyagából (azok cementációs övében) keletkezhettek.

b) Az ércásványosodásnak három fő teleptani típusa ismert: szulfidos- 
agyagásványos telérek (Fagyosasszony), impregnációs tömzsök (Rózsa
bánya), végül tisztázatlan morfológiájú és településű hintett, ún. „por- 
firos” rézércesedés (Kishideghegy). A jelenlegi kutatás elsősorban a har
madik típusra irányul.

c) A porfíros rézércesedés, képződési mechanizmusát illetően, típusos 
metaszomaíikus ásványosodás. Céltudatos kutatása megköveteli a hidro
termális folyamatok jelentkezését meghatározó főbb tényezők ismeretét, 
amelynek kulcsa a metas^omatikus övesség tanulmányozása. Az intenzív 
kőzetbontás térbeli jellegére vonatkozóan egyetlen adatcsoportunk van 
— a gerjesztett polarizációs (GP) mérések eredményei, amelyek az össz- 
szulfidtartalom eloszlását tükrözik, elsősorban a szulfidásványok között 
erősen domináló piritét. Mivel a nagyobb rézindikációkat kivétel nélkül 
GP-anomáliák jelzik, a börzsönyi érckutatás munkahipotézise, hogy a réz
ércesedés szoros kapcsolatban áll a piritesedéssel.

d) A  GV-anomáliákat három megközelítésben tanulmányoztuk. Szel
vénymenti mérésekkel két anomáliacsoportot mutattunk ki és határol
tunk le, amelyek szerkezete meglehetősen bonyolult. Az É-i elég hatá
rozottan két részre bomlik: a nagyobb kishideghegy—rózsahegyi (É-i) 
és a jóval kisebb zálogbérci (D-i) területrészre (13. ábra). Az É-i terület
részen hálózatos mérésekkel három intenzív anomáliát jelöltünk ki: 
a kishideghegyit, a bányapusztait és a rózsahegyit. Méreteiket tekintve 
mindhárom, akárcsak a zálogbérci és a bezinai is, potenciális érclelő
helynek tekinthető, s így a felszínközeiben (o— 200 m) öt ilyen objektum 
kutatásával és értékelésével kell számolnunk. Részletező méréseink nyo
mán a kishideghegyi anomália hatója meredek K-i dőlésűnek tűnik.

Az érckutatás szempontjából alapvető a lokalizációs törvényszerűségek 
ismerete. Ezek vizsgálata csak az érces objektumok nagyságrendi fel
osztásán alapulhat [13].

1. A börzsönyi ércmezo határozott É É K —DDNy-i linearitást mutat, 
s a mai eróziós szintben két részből áll.

1 .1  Linearitásából és helyzetéből következően az oligocén fötörést minő
síthetjük egyik meghatározó tényezőjének. Az ércmező a törésnek csak 
egy bizonyos szakaszára korlátozódik, ezért másik tényezőnek a köz
ponti boltozatot tekintjük. Mindkettő önmagában véve is nagyfokú
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13. ábra A  börzsönyi ércmező GP térképe
1. polarizáíhatósági izovonalak; 2,6 és 15 % ; 2. oligocén főtörés; 3. diósjenői és naszályi 
törés

Fig. 13 IP map of the Börzsöny ore field
i izolines o f polarizability: 2, 6 and 15%  resp.; 2 Oligocene main structural line; 3 faults 
o f Diósjenő and Naszály

Рис. 13. Карта ВП  Бёржёньского рудного поля
1. Изолинии поляризуемости: 2, 6 и 15% . 2. Главный олигоценовый разлом. 
3. Диошйенёияский и Насайский разломы
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repedezettséget okozott, emellett a boltozat alatti mélységi magmakamra 
hidrotermális oldatok forrásául vagy mobilizátorául szolgálhatott. E  kon
cepció alapján a bezinai maximumon jelentkező bontást egykorúnak 
tekintjük a Kishideghegy—Zálogbérc vonulatnak a börzsönyi vulkános
ság elhalásakor lejátszódott bontásával.

1.2 Az ércmező mindkét része a börzsönypataki kaldera körül vissza
maradt gyűrűszerű kiemelkedés egy-egy szakaszára esik. Nem kizárt, hogy 
a köztes szakaszon nagyobb, az erózió által még fel nem tárt mélységek
ben a két rész összefügg. A gyűrűszerű kiemelkedésnek az ércmezőre eső 
ÉK -i szakaszán kisméretű másodlagos intrúzió tételezhető fel (kishideg- 
hegyi boltozat). Az ércmező kontúrja ehhez képest erősen diszkordáns, 
emellett az intrúzió méretei is túl kicsinek tűnnek. Ezért az esetleges má
sodlagos intrúzió és a hidrotermális folyamatok között csak parageneti- 
kai kapcsolatot tételezhetünk fel.

1.5 Az ércemző részei egy-egy kozetrugalmassági anomália magjával es
nek egybe. E  jelenség az anomáliák keletkezésére az eddigitől eltérő 
magyarázat lehetőségét veti fel: a kőzetbontás a piroklasztikumok jelen
tős kompakcióját (pl. a pórusok kitöltése útján) s ugyanakkor a prekaino- 
zoos aljzat kristályos paláinak fellazulását (pl. agyagásványosodás követ
keztében) eredményezheti. Ez esetben a hidrotermális bontás lényegileg 
a kőzetrugalmassági anomáliát kiváltó ok lenne. Ha az anomáliákat 
— eredeti feltevésünknek megfelelően — szubvulkáni intrúziók töme
ges jelentkezése hozta létre, a hidrotermális bontás — ezeknél a testek
nél fiatalabb lévén — már csak esetleges következményként jöhetne szá
mításba. A szubvulkáni intrúziók önmagukban véve hidrotermális olda
tok forrásául nyilvánvalóan nem szolgálhattak, de még komolyabb mo
bilizáló hatásukkal sem számolhatunk. így ezen intrúziók és az oldatok 
kapcsolata szintén csak paragenetikainak minősíthető.

2. A börzsönyi ércmezőn belül egyelőre csak potenciális érclelőhelyek 
ismertek. A megfelelő GP-anomáliák közel É É K —DDNy-i linearitást 
mutatnak; ennek alapján úgy véljük, hogy az oligocén főtöréssel pár
huzamos repedésrendszerekhez kötődnek. Az anomáliákat harántirányú 
(közel K —Ny) törések szelik át; a GP-izovonalak elhajlása (ELG I 1975. 
Évi Jelentése, 12. ábra) alapján az elmozdulások baloldali eltolódásoknak 
felelnek meg, a szárnyak közti különbségektől ítélve, jelentős függőleges 
összetevőkkel.

3. Ipari ércek hiányában érctestekrol egyelőre nem beszélhetünk. A loka
lizációs viszonyok ismerete tehát eléggé alacsony fokú. Ennek megfele
lően az alapvető kutatási kérdések jelentős része nyitott. Nincs válasz 
a legfőbb kérdésre sem: van-e ipari rézércesedés a börzsönyi ércemzőben.
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