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A BÖRZSÖNY HEGYSÉG NAGYSZERKEZETI HELYZETE ÉS 
SZERKEZETFÖLDTANI PROBLÉMÁI
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A Duna menti vulkáni hegyvidék: a Börzsöny és a Dunazug hegység, 
jelenleg hazánk földtanilag leghiányosabban ismert területe. A hegység Ny-i 
részének ércesedése mintegy fél évezred óta ismert, s egykor ÁŰrágzó bányász
kodás alapjául szolgált. A bányák kimerülése lassan a bányászkodás teljes 
megszűnéséhez Á êzetett, de az érdeklődés a hajdani, nemesfémekben is gazdag 
börzsönyi ércesedés után később sem lanyhult, s a legutóbbi időkig ismételten 
a bányászati kutatások egyik fő mozgatója Ámít. Ezek a kezdeményezések 
azonban kiÂ étel nélkül a — mondhatni — ,,klasszikus börzsönyi bányavidék55 
(Bänyajmszta—Rózsahegy) területére korlátozódtak.

A hegység részletes földtani térképezését a 30-as évek kezdetén L if f a  A. 
és V íg h  G y . kezdte el, de ez a munka rÖÁŰd idő múltán félbeszakadt. A második 
világháború után P a n t ó  G ., L e n g y e l  E., Mikó L., Cseszk ó  M., P a n t ó  G y . 
térképezett a hegység más-más területén, azonban az újabbkori AÚzsgálatok 
egyike sem terjedt ki a Börzsöny egészére. így állhatott elő az a különös hely
zet, hogy az első, 1866-os bécsi 144 000-es földtani térképezés óta (St ä c h e  G .) 
a hegység egészének átfogó rendszeres földtani térképezése a mai napig sem 
történt meg.

1948—1956 között a régi bányavidék területén végzett bányászati kutatás 
sok tekintetben vitte előbbre az ércföldtani és Auükanológiai ismereteket.

A M. Áll. Geofizikai Intézet 1965-ben indította meg a Börzsöny regionális 
geofizikai kutatását a hegység áttekintő gra\dméteres felmérésével, amelyet 
az áttekintő légimágneses, to\Abbá a részletes graviméteres, földmágneses és 
természetes potenciál mérések kÖÂ ettek. Fentieken kÍAml geoelektromos ellen
állásméréseket és szeizmikus refrakciós méréseket is A é̂geztek.

A Földtani Intézet 1968-ban módszertani és kísérleti jelleggel kezdte el 
a hegység átfogó földtani, geokémiai és szerkezetAŰzsgálatának előkészítését. 
Ügy véljük, hogy az ezen idő alatt Amgzett geofizikai és földtani mérések, vizs- 
gálatok és megfigyelések egybevetését ma már a nagyobb tévedések veszélye 
nélkül elvégezhetjük, hangsúlyozArán azonban, hogy az alábbiakban elmondot
tak a hegység kutatásának későbbi, fejlettebb szakában szükségszerűen módo
sulni fognak.

Ezt az áttekintést azonban meg kell tennünk, mert a sok tekintetben meg
lehetősen hézagos földtani ismeretanyag nélkülözi a hegység egészének szer
kezetföldtani áttekintését és nagyszerkezeti helyzetének a földtani—tekto
nikai összefüggésekben Â aló értékelését, s nem utolsósorban a földtani—geo



236 N a g y — Z sillé

fizikai vizsgálatok jövőbeni széles körű kiterjesztése szükségképpen megkívánja 
az egységes kutatási koncepció szerkezetföldtani megalapozását.

$

A Börzsöny hegység nagyszerkezeti kerete

A belső-kárpáti vulkáni övezet E-i vonulatának sajátságos, könyök- 
szerűen elhelyezkedő tagja a Duna menti vulkáni hegyvidék. Ebben a helyze
tében, első látásra, idegen testként ékelődik a Dunántúli-középhegység mezo
zoikuma, az Északi-középhegység, valamint a belső-kárpáti kristályos— 
mezozóos alaphegység és a zömmel kristályos aljzatú kisalföldi—dél-szlovákiai 
harmadidőszaki medencék közé.

Mind a Börzsöny, mind a Dunazug hg. a környező üledékes területek felé 
szinte kizárólag szerkezetileg preformált határok mentén végződik el, s egyben 
ezek adják a vulkáni tevékenység kereteit.

A vulkanizmus Ny-i és K-i határvonalát az ÉÉK —DDNy irányú Pilis— 
Krupina-i nagyszerkezeti törésrendszer alkotja. E törésrendszer több, egy
mással közelítőleg párhuzamos nagy törésvonalból tevődik össze, amelyeknek 
a Börzsöny szerkezeti fejlődésében játszott szerepére a későbbiekben még 
visszatérünk.

Nem kisebb jelentőségű a vulkáni terület tektonizmusában a Pilis szerke
zeti rendszerébe tartozó, többnyire jellegzetes morfotektonikai elemként jelent
kező ÉNy—DK-i csapásirányú törésrendszer.

Végezetül meg kell említenünk az ÉÉNy—DDK-i lefutású elnyíródási 
törésrendszert, amely a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén a sajátságos 
rögpikkelyszerkezet kialakulásával függ össze, s az előzőeknél lényegesen 
később jött létre. Ez utóbbi megítélésünk szerint, a rendkívül fiatal, s mind
máig aktív ún. Vardar-zóna szerkezeti rendszeréhez kapcsolódik.

* **

A Börzsöny hegység földtani felépítését a korábbi és a folyamatban levő 
vizsgálatok alapján az alábbiakban vázolhatjuk.

Az alaphegység felépítése és szerkezete

D-Szlovákiában, az É-i előtérben a felszínen, illetőleg a harmadidőszaki 
képződmények alatt, viszonylag kis mélységben, az alaphegységet uralkodóan 
kristályos pala és gránit építi fel. Ipolyságtól (Sahy) ÉNy-ra, Felsőtúr (Hor. 
Turovce) és Szalatnya (Slatina) környékén kárpáti kifejlődésű permi verrukánó 
és alsótriász kvarcit rögpikkelyek bukkannak felszínre (1. és 2. ábra). Az ipoly- 
hídvégi (Ipelske Predmostie) fúrás 184 m-ben, míg a hegység K-i peremén, a 
diósjenői fúrások 590 m, ill. 735 m-ben ütötték meg a kristályos alaphegységet.

Sajnos a Börzsöny területén több alaphegységet ért mélyfúrás nincs, így 
csak a vulkáni képződményekből leírt kristályos, ill. mezozóos kőzetzárványok 
elterjedése jelenthet némi támpontot. A kristályos és mezozóos alaphegység



2. ábra. Kárpáti kifejlődést! alsótriász kvarcit rögpikkely. — Felsőtúr (Hor. Turovce),
Szlovákia

Fig. 2. Lower Triassic quarzite, throust-sheet of Carpathian development style. — Ног,
Turovce, Slovakia

1. ábra. Diaklázisokkal szabdalt kristályos pala kibúvás. —
Szlovákia

Fig. 1. Crystalline schist outcrop dissected by diaclases. —
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határvonalát a korábbi munkák 
szinte kivétel nélkül egy, a Kis- 
inócon (nyilván a kisinóci me
nedékházra utalnak) át fektet
hető N y—K-i vonal ment én- 
jelölik meg.

Ha tágabb földtani keret
ben vizsgáljuk a kérdést, úgy 
mindenekelőtt ezt a feltevést 
kell módosítanunk. Nevezete
sen: fentebb utaltunk a hegy
ség nagyszerkezeti kereteit meg
szabó szerkezeti rendszerek irá
nyára, amelyek kizárják a 
K —Ny-i irányítottságot. Az 
Ipolyság—F elsőtúr környéki 
alaphegység-kibúvások fő tö
résirányai az ÉÉK —DDNy 
(Pilis—Krupina-i) és az ÉNy— 
DK-i rendszerbe (pilisi szerke
zeti rendszer) illeszkednek, 
mozgásme chanizmusuk alap j án 
összetorlódott rögpikkely-szer- 
kezetűek, északias dőléssel, an- 
titetikus vetőrendszerrel, a dő
lésirányban idősebb (permi), 
feltorlódott képződményekkel.

A D-i szárnyon, a Pilis 
hegység jellegzetes rögpikkely 
vonulatának szerkezete képvi
seli a rideg mozgásme chaniz- 
musú ún. összetorlódott rög
pikkely-szerkezet típusát. így 
semmi okunk annak feltételezé
sére, hogy a két tektonikailag  
m egegyező alaphegy ség-front kö
zött, a vulkáni terület alatt az 
alaphegység szerkezeti irá n yí
tottságát ezektől elütőnek tekint
sük.

A vulkáni terület alatti 
alaphegységtagok tektonikailag 
jól meghatározott, önálló egy
séget : beszakadásos szerkezeti 
depressziót alkotnak (Nagy G. 
1966), amelyen belül az É-i, 

kristályos—paleo—mezozóos és a D-i, mezozóos alaphegységövek határát az 
ENy—DK-i rendszer határozza meg. A tektonikai jellegeket és a kevés számú

3. ábra. A  Börzsöny—Dunazug hegység nagyszerke
zeti helyzete és szel vény vázlat a. — Szerkesztette 

Nagy  G. és Zsillé A., 1969
1 . Dél-alpi kifejlődést! mezozóos alaphegység, 2 . kárpáti kifejlő- 
désű kristályos és perm—triász alaphegység. —Paleogén—neo- 
gén képződmények: 3 . üledékek, 4 . vulkánitok, 5 . negyedkori 
képződmények. — Törési övezetek: 6 . pilisi szerkezeti rendszer, 
7 . pilis—krupinai rendszer, 8 . Vardar rendszer. — A—В szelvény 

nyomvonala

Fig. 3. Megatectonic setting and profile sketch of 
the Börzsöny—Dunazug Mountains. — Drafted by 

G. Nagy  and A. Zsillé, 1969 
1 . Mesozoic basement of South Alpine facies, 2 . Permo-Triassic 
crystalline basement of Carpathian style. —■ Paleogene-Yeogene 
formations: 3 . Sediments, 4 . Volcanites, 5. Quaternary formati
ons. — Fracture zones: 6 . the Pilis structural system, 7 . the 
Pilis-Krupina structural system, 8 . the Vardar system. — A—В 

profile line
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4. ábra. Szerkezeti vázlat a Kmpinska Vrchovina-Ny, a Börzsöny, a Dunazug és a Pilis 
hegységen keresztül. [Jelmagyarázat (1 — 4.) azonos a 3. ábráéval.]

Fig. 4. Schematical profile across the West Kmpinska Vrehovina, Börzsöny, Dunazug and 
Pilis Mountains structures. [Legend (for 1 — 4) is indentical with that of Fig. 3.]

mélyföldtani adatot egybevetve, csaknem bizonyosra vehető, hogy a két öve
zet nem egyetlen, vonalszerű törés mentén érintkezik, hanem az ÉÉK —DDNy- 
paraklázisrendszer mentén, ÉK-ről DNy felé fokozatosan eltolódva, kulissza
szerkezetbe rendeződött. Ezt megerősíteni látszik többek között a romhányi 
rögök ÉN у felé meghosszabbított csapásvonalában, a diósjenői fúrásokban 
kimutatott kristályos alaphegység jelenléte is. A hegység K-i részén, aKóspal- 
lag tájáig fektetett szeizmikus szelvény adatai szerint, az alaphegység felszíne 
Ny-i irányban fokozatosan emelkedik. A kristályos és a mezozóos alaphegység 
határa a körülbelül Kóspallag—Márianosztra irányában húzódó NyDNy—KÉK 
.vonal mentén vonható meg. Ez az irány Márianosztrától К -re megtörik, s- 
ÉNy felé fordul.

Az alaphegység szerkezetének pontosabb megismerését a közel jövőben 
kiterjedtebb méreteket öltő regionális geofizikai és földtani vizsgálatoktól: 
elsősorban a Börzsönyön átmenő gravitációs, szeizmikus és geoelektrcmos 
mérések , illet őleg a mélyföldtani és nagyszerkezet-kutató fúrások eredményeitől 
reméljük.

A mélyszerkezet kutatása az elméleti—tudományos kérdések eldöntésén 
túl kiemelkedő gyakorlati jelentőségű a tekintetben is, hogy a kristályos és 
mezozóos alaphegységövek határán remélhető mélyszinti ércesedés létét hiva
tott tisztázni.

Üledékes fedőliegység

A vulkáni képződmények alatt elhelyezkedő harmadidőszaki üledékösszlet 
rétegtanát és szerkezetét illetően az alaphegységhez hasonlóan, nagyrészt felte
vésekre vagyunk utalva.

A Duna-balparti rögök és a Pilis—Dunazug hegység ismerete alapján a 
vulkáni képződmények fekvőjében, mindenekelőtt a D-i Börzsöny területén 
nagy valószínűséggel tetemes vastagságú paleogén (elsősorban oligocén, s talán 
foszlányokban eocén) üledékek helyezkednek el.

Igen jelentős e tekintetben a már hivatkozott két diósjenői fúrás mellett 
a szlovákiai oldalon, Ipolyszalkán (Salka) mélyült fúrás, amely az alábbi kép
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ződményeket harántolta (V ass  D. nyomán):
0— 142 m í elsőtort on agyag, márga, homok 

142— 792 m különféle andezittufa, -breccsa, agglomerátum 
792— 891 m homok, homokkő (kora bizonytalan)
891— 975 m tufitos homokkő, biotitos, muszkovitos dácittufa és tufit 
975— 1012 m kavics, konglomerátum, kristályos pala kavicsokkal

1012— 1064 m agyag, agyagpala, tarka, aleuritos márgás agyagpala

A Pilis és Dunazug hegység ENy-i részének felépítését figyelembe véve 
kézenfekvőnek látszik, hogy az andezitösszlet alatt megfúrt rétegek már a 
paleogénbe tartoznak. Emellett szól a dácittufa és tufit jelenléte is, amely 
korban egybevág a pilisi paleogén (eocén—oligocén) dácitvulkanizmussal. 
Ezt a kapcsolatot a Párkány (Sturovo) környéki barnakőszénkutató fúrások
ban kimutatott dácitnyomok is megerősítik.

A D-i Börzsönyben a vulkáni képződmények alól kibukkanó üledékes 
fekvő képződményeket zömmel oligocénbe helyezi az irodalom, bár esetenként, 
egyes feltárások kora vitatott.

A miocén képződmények elterjedése csupán fő vonásokban ismert, az 
egységes sztratigráfiai szemlélet hiánya folytán e fejlődéstörténeti szempontból 
igen jelentős rétegcsoport pontos megismerése, az egyes üledékciklusok terje
delmének rögzítése még teljességgel megoldásra vár. Az eddigi vizsgálatok 
eredményeiből annyi mindenesetre megállapítható, hogy a burdigalai, helvét 
és törtön képződmények a Börzsöny E-i felén a hegységperemeken megtalál
hatók, s a hegység É-i felén a miocén képződmények közvetlen fekvőjét alkot
ják a vulkánitoknak. A D-i Börzsönyben a vulkáni összletre a törtön—szarmata 
üledékek rátelepülnek.

Vulkáni fedőhegység

A Börzsöny hegység vulkanikus eredetű főtömegének felépítését illetően 
— a meglehetősen nagyszámú, elsősorban petrográfiai jellegű részletmunka 
alapján — az előzőekhez hasonlóan, nehéz egyértelműen állást foglalni. E kér
désben is el kell tehát végeznünk a korábbi megállapításoknak az újabb geo
fizikai és földtani vizsgálatok alapján történő átértékelését.

A Magas-Börzsöny Ny-i részén, elsősorban a régi bányavidék környékén 
megjelenő, általában propilitesedett vulkánitokat P axtó  G. (1949, 1951) ko
rábban a börzsönyi vulkanizmus kezdeti (óharmadkori) szakaszára helyezte, 
utóbb azonban a törtön ,,főparoxizmust” követő ,,beszakadásos működés” 
szubvulkáni kőzetbenyomulásának minősítette.

Kezdeti működés. A Magas-Börzsöny Ny-i részén, a Csarnavölgytől kez
dődően, É —D-i irányban egy nagyobbrészt savanyú, hipo-métavulkánitokból 
álló övezet helyezkedik el, amely D-en sarló alakban DK felé elhajlik. E grá
nátos biotit kloroandezit és -dácit, amfibolos biotitandezit s alárendeltebben 
piroxénandezitekből álló övezetben a valódi piroklasztikumok nagyon alá
rendeltek, vagy teljesen hiányoznak, gyakoriak azonban a pszeudoagglome- 
rátumos kőzetek. Az ismert börzsönyi ércesedés ehhez a kőzetfácieshez kap
csolódik.

Fő paroxizmus. A kezdeti működés vulkáni—szub vulkáni képződményeire 
borul a hegység fő tömegét alkotó piroxénes amfibolandezit-agglomerátum
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összlet, amely kétségkívül a börzsönyi fő paroxizmust képviseli. Az agglome- 
rátumösszleten belül helyenként láva eredetű kőzetek is megjelenhetnek. E jel
legzetes réteg vulkáni képződményben egyebek mellett a kloroandezit és -dácit 
törmelékanyaga is megtalálható.

A fő paroxizmus képződményeire korántsem jellemző az a nagymérvű 
kőzetátalakulás és lebontás, amely a kezdeti szakasz vulkánitjai esetében 
általánosnak volt mondható.

A nagy vastagságú piroklasztikum-összlet E felé fokozatosan elvékonyodva 
lehúzódik egészen az Ipolyig. A szerkezetileg preformált bernecei és kemencei 
Nagy-völgy mentén egy-egy törészóna a piroklasztikum-összletet E felé ki
billent monoklinális táblákra osztja.

Befejező működés. A vulkáni működés befejező szakaszára kétségkívül 
a hasadékvulkánosság jellemző. A korábbi szerzők által már részletesen ismer
tetett telérkőzetek (amfibolos augitandezit, zöld amfibolos andezit) keletke
zésén kívül ide soroljuk a hegység Ny-i szegélytörési zónájában, valamint a 
kezdeti és fő paroxizmus határövezetében jelentkező amfibolos piroxénandezit 
vonulatokat. Ez a képződmény részben kőzettelérszerű benyomulásokat, rész
ben határozott sorba rendeződött vulkáni kúpokat alkot (utóbbit főként a 
D-i Börzsöny területén), s számottevő lebontási, kőzetelváltozási jelenséget 
nem mutat.

❖  **

Ö s s z e f o g l a l á s k é p p e p  tekintsük át a Duna menti vulkanizmus, 
s ezen belül a Börzsöny hegység földtani—vulkanológiai és szerkezeti fejlő
dését.

A vulkanizmus megindulását két elütő geotektonikai egység: a kárpáti 
rendszerbe tartozó kristályos—paleo-mezozóos tömeg (Veporidák), és azinter- 
mid, dél-alpi kifejlődésű mezozóos alaphegységöv (Dunántúli-középhegység) 
megtorlódásával hozatjuk kapcsolatba.

E torlódásos szerkezetalakulást kísérő vulkánosság első, korban pontosan 
meghatározott kitörési fázisát a Pilis hegység területéről ismerjük. Ez az ini
ciális jellegű, az illyr—pireneusi—helvéti mozgásokhoz kapcsolódó riodácit — 
dácit vulkanizmus a felsőlutéciai emeletben indul meg, s tetőfokát az eocén— 
öli gócén határán éri el.

A Dunántúli-középhegység ÉK-i részének szerkezeti átrendeződésével 
együtt a kitörési centrum ÉNy-ról fokozatosan DK felé tolódott, és a stájer fázis 
idején már teljesen áttevődött a hegység DK-i részére. Ez a második, feltehe
tően a helvétben meginduló vulkáni ciklus az előzőnél némiképp bázisosabb, 
az andezitek felé fokozatosan átmenő differenciált kőzetképződést eredménye
zett (N a g y  G. 1966, Z e l e n k a  T. 1960).

Jóllehet, a börzsönyi vulkanizmus kezdetére vonatkozóan egyelőre biztos 
támpontunk nincs, a vulkáni tevékenység megindulása — a pilisi analógia, 
valamint a belső-kárpáti vulkanizmus időben fokozatosan К  felé tolódó ten
denciája alapján — a hegység Ny-i részén valószínűsíthető.

A hegység É-i és D-i felének elütő vulkanológiai jellege bizonyos fokú 
időbeli különbséget is jelent. A kezdeti működés idején elsősorban az EEK— 
DDNy-i csapásirányú dilatációs törésrendszer volt a meghatározó tényező. 
Bészleteiben ma még nem tisztázott, de feltehető, hogy már a kezdeti működés
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idején szerepe lehetett a vulkanizmus kereteinek megszabásában az ÉNy— 
DK-i törésrendszernek is. Ezzel magyarázható az idősebb képződmények D 
felőli éles lehatárolódása. Emellett számos körülmény utal arra, hogy ez utóbbi 
törésrendszer már a kezdeti működés utófázisában egyre inkább meghatározó 
tényezővé vált, ezért az utómagmás ércesedés befogadó szerkezetének kutatá
sánál a korábbiaknál nagyobb súllyal kell tekintetbe vennünk.

A fő paroxizmus centrumának К  felé való eltolódása a fentebb hivatkozott 
tendenciákkal egybevág, s ezt a korábban felnyomult kőzettömeg időközbeni 
megszilárdulása is befolyásolhatta. Ebben a szakaszban már legalábbis egyen
rangú szerepet tölt be az ENy—DK-i csapású törésrendszer; ez legszembetű
nőbben a D-i Börzsöny—Dunazug hegység területén a fő paroxizmus térbeli 
széthúzódásában jut érvényre.

A befejező működés kitörési irányítottsága továbbra is megegyezik a 
korábbiakkal. A hasadékok felnyílása a beszakadásos szerkezeti depresszió 
kialakulásával kapcsolatosan, elsősorban a hegységperemeken, valamint a 
megelőző kitörési övék határzónáiban következik be.

A hegység további szerkezetalakulásába az egészen fiatal (rhodáni— 
román—passadéniai) fázisok idején belép az ÉÉNy—DDK-i csapású „Vardar- 
rendszer” is.

E fiatal kéregmozgások a hegység vulkáni tömegének rögökre tagolásában, 
éles morfotektonikai formák kialakulásában nyilvánulnak meg.
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MEGATECTONIC SETTING AND PROBLEMS OF STRUCTURAL 
GEOLOGY IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
G. N a g y —  A. Z s i l l é

In the westernmost members of the Inner Carpathian Volcanic Belt, 
the Börzsöny and Dunazug Mountains, volcanism seems to have been initiated 
by the drifting of the crystalline Paleozoic-Mesozoic mass of the Carpathian 
system against the ,,Central Mountains” , basement zone of South Alpine facies 
and of Internide character. The earliest, initial phase of this volcanism has been 
recorded in the Pilis Mountains. The subsequent eruption phases were progres
sively shifted eastwards from Late Lutetian to Helvetian time.

The initial phase of the Börzsöny Mountains volcanism was concentrated 
in the western part of the mountains, controlled by the NNE-SSW-striking 
Pilis-Krupina structural system and by the NW-SE-striking Pilis system.

The eruption centre of the main paroxism, which produced enormous 
masses of pyroclastics, was displaced to the east as compared to the initial 
volcanism.

The final volcanism wras labial, along earlier lineaments, and produced 
mainly pyroxenic andesites. Rejuvenations were controlled by the development 
o f a sunk-in depression which had defined the megatectonic pattern of the 
region.

During the later tectogenesis of the Börzsöny Mountains, in the late 
(Rhodanian or Rumanian-Passadena) phase, a NNW-SSE-trending system 
of faults joined the pre-existent „Vardar-ZoneY
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