
м. Al l . f ö l d t a n i in t é z e t  é v i je l e n t é s e  a z  1971. é v r ő l

A BÖRZSÖNY HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉNEK FÖLDTANI VÁZLATA

írta: Hámor Géza -  Nagy Béla -  Nagy Géza

A M. Áll. Földtani Intézet Észak-Magyarországi Osztálya, az 1968-70. években 
történt előkészítés és a Földtani Tanács részéről 1970-ben elfogadott célprogram alapján, 
1971-ben megkezdte a Börzsöny hegység koncentrált és komplex földtani kutatását.

A Börzsöny hegység földtani ismeretére utaló közlések a hegység egészének 
egységes felfogású vizsgálatát meghatározó kutatási célprogram megindulásáig hiányos, 
nem ritkán ellentmondásos adatokat tartalmaznak. Ennek természetes magyarázatát 
abban látjuk, hogy a hegység területén térben és időben rendkívülien szétszórt vizsgálatok 
történtek.

Az üledékes aljzat felépítésére és szerkezetére vonatkozóan ezen túlmenően is kevés adat áll 
rendelkezésre. Az alaphegység felépítésére utaló munkák szinte kivétel nélkül vallják, hogy a Kis- 
Inócon átfektetett Ny-K-i vonaltól É-ra kristályos palák, míg tőle D-ге triász képződmények helyez
kednek el. Ennek alátámasztására közvetett bizonyítékként a magmás képződményekben levő 
kőzetzárványokat említik.

Első látásra hasonló egységességet tapasztalunk a vulkáni hegység közvetlen fekvőjét alkotó 
harmadidőszaki üledékes képződmények besorolását illetően is. Néhány utalástól eltekintve (PAPP F., 
CSESZKÓ M.) általánosan vallott nézet, hogy a magmás képződmények fekvőjét helvéti—alsótorton 
szárazföldi-sekély tengeri üledékek alkotják. E konvencionális felfogás olyannyira hatott, hogy a 
vulkánitok között megjelenő oligocén üledékes képződményeket kizárólag úgy említik, hogy azokat 
a vulkáni képződmények kontaktizálták, „palásították” (PAPP F., CSESZ KÓ M.).

A vulkánitokra települő üledékes fedőképződményeket a hegységperemekről, illetve a D-i 
Börzsöny területéről írták le, korukat a felsőtortonban jelölik meg.

Ezzel a vulkáni működés korát egybehangzóan a helvéti—alsótortonai emeletek idejére 
korlátozták.

STÄCHE (1866) bécsi geológus egyetlen, az egész hegységre kiterjedő térképezését és vizsgála
tait követően LIFFA A. és VIGH GY. térképezése és vizsgálatai ölelték fel az összes későbbi munka 
közül a legnagyobb területet: LIFFA A. Nagybörzsöny-Irtáspuszta-Kurucok-Bányapuszta, valamint 
Szokolya-Nógrád környékén, míg VIGH GY. Királyháza-Diósjenő környékén végezte vizsgálatait. 
Ehhez a munkához csatlakozott D felől PAPP F. a Márianosztra-Irtáspuszta közti terület térképezésé
vel. Bár az első 25 000-es felvétel sok figyelemre méltó eredményt hozott, kívülálló okoknál fogva 
félbeszakadt, mielőtt a munka részletességének megfelelő összefoglalását a szerzők elkészítették 
volna.

A felszabadulást követően PANTÓ G. végzett 5000-es részletességű térképezést a Rózsa-hegy -  
Bányapuszta közötti területen, amelynek földtani-teleptani következtetései képezték az 1948-56 
között folytatott bányászati kutatás alapját. A kutatás lezárása után PANTÓ G. -  MIKÓ L. (1964)
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elkészíti a kutatás eredményeit összesítő, sok tekintetben monografikus igényű, korszerű szemléletet 
tükröző összefoglalását, amelyben a nagybörzsönyi érckutatás eredményeit végső soron a hegység 
egészére vonatkoztatva általánosítják.

LENGYEL E. (1953, 1954) Diósjenő-Nógrád-Szokolya környékén végzett vizsgálatai és a 
jelentéshez mellékelt 10 000-es földtani térképe csak részleteiben illeszthető a hegység valóságos 
földtani képébe.

PANTÓ GY. kandidátusi értekezésében közöl figyelemre méltó anyagvizsgálati eredményeket, 
az általános földtani-szerkezetföldtani kérdésekben lényegében megismétli PANTÓ G. -  MIKÓ L. 
megállapításait.

A felvázolt ismeretességi helyzet számbavétele alapján PANTÓ G. — MIKÓ L. általánosított 
álláspontját tekinthetjük a Börzsöny felépítésére vonatkozó kiindulási alapnak. Felfogásuk szerint a 
hegység vulkáni működése négy, „egymást részben átfedő szakaszra” osztható:

a) Kezdeti működés (felsőhelvéti): a hegység K-i peremén biotit-amfibolandezit és dácit, 
valamint annak gránátos változatai; a hegység központi részén a gránátos amfibol-kloroandezit 
képviseli.

b) Fő paroxizmus [alsó (középső) tortonai]: a hegység fő tömegét alkotó piroxénes amfibol- 
andezit, valamint annak valódi piroklasztikumai, illetőleg pszeudoagglomerátuma tartozik ide.

c) Beszakadásos működés: a fő paroxizmust követő szubvulkáni működés, amelynek során 
amfibolos piroxén-hidroandezit, biotitos amfibol-kloroandezit és biotit-amfibol-klorodácit keletke
zett. A felsoroltak a hegység központi részén egy 6x2 km-es „kaldera” területén helyezkednek el. 
Egyben hangsúlyozzák a piroklasztikumok erősen alárendelt voltát.

d) Befejező működés: a fő paroxizmus és a beszakadásos működés során keletkezett képződ
ményeket ebben a szakaszban amfibolos piroxénandezit és zöldamfibolos (biotitos) andezittelérek és 
-tömzsök járják át.

A Börzsöny hegység célkutatási programjának előkészítő szakaszában NAGY G. — ZSILLÉ A. 
(1971) az újabb -  elsősorban szerkezetföldtani-geofizikai — vizsgálatok tükrében vázolják fel a kuta
tás földtani alapkérdéseit. Ez az összefoglalás a tágabb tektonikai keretben már szükségszerűen kizárja 
a négy működési szakasz és a fentiek értelmében vett „kaldera-elmélet” jogosultságát, s leszögezi a 
„kezdeti működés” rétegvulkárii jellegét, hangsúlyozván, hogy az ide tartozó képződmények — elter
jedésüket tekintve — sarló alakban övezik a „fő paroxizmus” során keletkezett és a hegység központi 
tömegét alkotó piroxénes amfibolandezit és -agglomerátum összletet. A „befejező működés” -  véle
ményünk szerint -  elsősorban hasadékvulkánosságban nyilvánul meg.

Ez utóbbi összefoglalás egyértelműen felvetette a paleogén vulkanizmus lehetőségét.

A továbbiakban néhány olyan alapvető fontosságú rétegtani, vulkánológiai, érc- 
teleptani kérdés rövid, tézis-szerű ismertetésére térünk ki, amelyek jelentős mértékben 
változtatják meg a Börzsöny hegység földtani felépítéséről alkotott eddigi ismereteinket 
és feltehetően hozzájárulnak a terület földtani ismeretességi fokának magasabb szintre 
emeléséhez.

Adatainkat elsősorban a Szob—Letkés—Nagyirtás—Nógrád—Magyarkút—Törökmező 
közötti terület 1:25 000-es és ezen belül 3 lap területén l:10000-es részletességű földtani 
térképezése, továbbá az ennek során lemélyült 41 db térképező sekélyfűrás, két szerkezet- 
és érckutató-vágat, valamint 6 felszíni alapszelvény feltárás és sokirányú anyagvizsgálat 
eredményei támasztják alá. Jelen összefoglalásunk részben adatközlő jellegű, részben 
munkahipotéziseket rögzít, melyeknek kidolgozása a további évek feladata.
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Oligocénnél idősebb képződmények

A Börzsöny hegységi kristályos és mezozóos alaphegységre vonatkozóan csak köz
vetett, a zárványok vizsgálatából szerzett adataink vannak. Szá d eczk y  Gy. és 
Len g y e l  E. korábbi vizsgálatai alapján a „Magyarország paleozóos és mezozóos 
képződményeinek fedetlen földtani térképe” szerkesztői a Börzsöny hegység D-i részén 
nagyjából a Csóványos—Nagyhideghegy vonulata alatt húzódó határtól D-re mezozóos, 
É-ra pedig kristályos kőzeteket jelölnek.

Zárványvizsgálataink szerint ezt az egyszerű paleozóos—mezozóos alaphegység 
határt feltétlenül módosítanunk kell, mivel a hegység D-i részén (pl. Csák-hegy, Széles
hegy, Lőrincz-hegy környékén) kizárólag kristályos alaphegységi kőzetzárványokat 
(csillámpala, szericitpala, kvarcit, gneisz) találtunk. Ugyanakkor a biztosan mezozóos 
kőzetzárványok előfordulását csak egészen szűk területen ismerjük, pl. triász dolomit- 
zárványokat csak Nagyirtáspuszta környékén (Bezina 1. sz. táró agyagásványos telér- 
kitöltésben), ahol 10-15 kg-os dolomitdarabok is előfordulnak. Ugyanitt és ettől DNy-ra 
(Ipolydamásd 1. sz. fúrás) nagymennyiségű vörös márgazárvány ismeretes, mely a kréta- 
időszaki „puchowi márga” kifejlődésre emlékeztet. Ku r u c z n é  Sidó  M. előzetes vizsgá
latai szerint mikrofaunát azonban nem tartalmaz.

Oligocén

Rupéli emelet
A Márianosztra 3. sz. térképező fúrásunk szürkésfehér, gránátos biotit-amfibolandezit 

alatt 45,5—100,2 m között szürke, agyagos aleuritot tárt fel, mely Na g y n é  Gell a i Á. 
szerint -  a Gavulinoides szabói, Planulina costata, Rhabdammina abyssorum Foraminifera 
fajok alapján — a rupéli emeletet képviseli.

Katii emelet (egerien)
A nógrád-cserháti terület analógiájára az egerien emelet képződményei két 

összletbe sorolhatók:
a) ún. „katti slír”
b) „becskei összlet”.

A slír összlet a terület K-i és Ny-i részén bathysiphonos, ritkábban molluszkás 
agyagmárga kifejlődésben, DK-en homok, homokkő, glaukonitos homokkő-betelepülések
kel jelenik meg. Az egerien regressziós tagozatát a belőle üledékfolytonossággal kifejlő
dött „becskei összlet” alkotja. Kifejlődése megegyezik a típusterület (Becske) környéké
vel : alsó részén agyagos, finomhomokos félsósvízi rétegek, feljebb homokos aprókavicsos 
képződmények, összemosott uszadékfa maradványokkal, szenesedett növényi maradvá
nyokkal és barnakőszén, szenes agyag sávokkal. A szenes képződmények közvetlen 
fedőjét gyakran selymes tapintású tarkaagyag (becskei „fazekasagyag”) képezi. Meg
jegyezzük, hogy a terület Ny-i részén (Márianosztra) a becskei összlet csak a tarkaagyagos 
kifejlődésben ismert. Az összlet legfelső tagozata, amely csak K-en (Szélesmező, Nógrád) 
fejlődött ki, szárazföldi—folyóvízi, néhol vörös és szürkészöld színű, rosszul osztályozott
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kavics-sorozat. A teljes becskei összlet vastagsága Ny-on 20-30 m, K-en mintegy 80-100 
m. Heteropikus tengeri-félsósvízi megfelelőit feltehetően a K-i, ÉK-i előtérben, Diósjenő 
körül felszínen látható cerithiumos—tympanotonuszos márgák képviselik.

Figyelemre méltó, hogy a Ny-i és K-i peremeken — tehát ahol a térképező sekély- 
fúrásokkal elérhető mélységben feltártuk a vulkáni összletek feküképződményeit — 
mindenütt az oligocén üledékek alkotják a dácitos sorozat feküjét [Márianosztra 3. 
(rupélien), Márianosztra 4., 11., Kóspallag 11., Nógrád 2., 3. sz. fúrások, nógrádi Várhegy, 
Kálvária stb. (egerien)] (1. ábra). Utóbbit az üledéksorok és a település helyzetazonossága 
alapján állapítottuk meg. E képződményeket megelőzőleg a helvéti emelet salgótarjáni 
széntelepes összletébe sorolták.

Paleogén vulkanizmus (I. vulkáni fázis)
A paleogén vulkáni fázis képződményei, jelenlegi ismereteink szerint, a Magos-Bör

zsönyt Ny-ról és D-ről övező mintegy 180 km2 területen található meg. A vulkanizmus 
három ciklusra osztható:

a) K e z d e t i  m ű k ö d é s .  Gránátos amfibolos riodácit láva és lávaagglomerá
tum a paleogén vulkanizmus legidősebb képződménye. Általában durvakristályos-porfi- 
ros szövetű kőzet, alárendelten vitrofíros szövetű, bázisán gyakran interszedimentálisan 
települő lávapadokkal (Kóspallag 11. sz. f.). A RiTTMANN-féle kategóriák alapján labrado- 
rit riodácitnak felel meg. Porfiros elegyrészei: kvarc, savanyú plagioklász, biotit, amfibol 
— ez utóbbi esetenként teljesen hiányozhat — és gránát. Általában propilitesedett, 
argilizitesedett, karbonátosodott, erősen átalakult. Valódi piroklasztikumait csak lokáli
san ismerjük, lávaagglomerátuma viszont általános elterjedésű. Az utómagmás átalakulás 
során erősen deszilifikálódott, mész-alkálimetaszomatózist szenvedett.

A dácit összlet a Kurucok—Rózsa-hegy—Irtáspuszta—Kis-Inóc—Királyrét—Nógrád 
övezetben követhető. A felszínközeli ércesedés legjelentősebb anyakőzete.

b )  A f ő  k i t ö r é s  nagyvastagságú, hiperszténes amfibol-biotitandezit összlete 
a hegység Ny-i és DNy-i részéről ismert. Általában a dácitnál Finomabb kristályos, 
mikroholokristályos—porfiros, olykor vitrofíros szövetű kőzet. Porfiros elegyrészei: 
legtöbbször szericitesedett földpát, amfibol, biotit, hipersztén, alárendelten gránát. 
Utóbbiak gyakran hiányozhatnak. A RiTTMANN-féle beosztás alapján labradorit-trachi- 
andezitnek minősül.

Mesterséges feltárásokból több helyről ismerjük a katti slír közé települő lávapadja
it (Márianosztra, Nagyirtáspuszta, Nagy Sas-hegy, Közép-árok stb.). Az összletre általá
nosságban jellemző a pszeudoagglomerátumosodás, valódi piroklasztikumait ez ideig nem 
ismerjük.

Szerkezetföldtani és geofizikai vizsgálataink eddigi eredményei alapján kitörését a 
hegység Ny-i szegélytörési övezetének (Gallák, Sákola, Magyar-hegy), illetve a vele pár-

у. ábra. Interszedimentális vulkanizmus fúrásai és felszíni feltárásai a Börzsöny D-i részén
Abb. 1. Bohrungs- und Oberflächenaufschlüsse des intersedimentären Vulkanismus im Südteil des

Börzsöny-Gebirges
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huzamos központi meridionális irányú ún. pilis-krupinai törésrendszer (Csák-hegy-Sós- 
hegy—Nagy Sas-hegy) felszakadásával értelmezzük.

A hiperszténes amfibol-biotitandezit áttöri az amfibolos biodácitot, annak általá
ban tetemes vastagságú fedőképződménye. Horizontális elterjedése a dácithoz képest 
korlátozottabb, a hegység Ny-i, DNy-i részére szorítkozik.

Átalakulása a fentebb említett pszeudoagglomerátumosodás mellett hasonló a 
biotitdácitéhoz, így ezt az összletet a felszínközeli ércesedés szempontjából az előzőekkel 
megegyezően ítéljük meg.

c )A  b e f e j e z ő  m ű k ö d é s h e z  kapcsolódó kőzetképződés a hiperszténes 
amfibol-biotitandezit kitörésével egyező szerkezeti meghatározottságú hasadékvulkáni 
működés. Az eltérés szerkezeti vonatkozásban csupán annyi, hogy míg a hiperszténes 
amfibol-biotitandezit kitörése az ÉÉK-DDNy-i törésrendszerrel kapcsolatos, addig ez 
utóbbi az ÉÉNy-DDK-i törésrendszer felszakadása során keletkezett. A kitörési övék 
is hasonló módon a hegység Ny-i és középső szerkezeti övezeteire — Nagy Galla, Sákola, 
ill. Kopasz-hegy, Bőszob — összpontosulnak.

A jellegzetes hasadékvulkáni működés vörös oxiandezit és oxidácit képződést 
eredményezett. Ny-on a vörös oxiandezit kőzetteléreket durvakristályos, nagy-földpátos 
szürke dácitoandezit szegélyezi, a hasadék menti kitörés első termékeként.

A kőzet általában jól kristályosodott, holokristályos-porfiros, mikroholokristályos- 
porflros szövettel. Porfiros elegyrészei: kvarc, földpát, biotit, amfibol. A RiTTMANN-féle 
átszámítás alapján az oxidácit labradorit-riodácitnak felel meg. Helyenként fluidális 
sávozottság is tapasztalható. A paleogén vulkáni működés időrendi tagozódása szempont
jából kiemelendő, hogy az oxidácit a hiperszténes amfibol-biotitandezit zárványait 
— egyebek mellett — igen gyakran tartalmazza. Hovatartozásának döntő bizonyítéka, 
hogy görgetett törmeléke a katti slírben megtalálható (Szob 1. sz. fúrás).

Miocén

Burdigalai emelet (eggenburgien)

A térképezett területen belül az eggenburgien rétegtani problémáinak részletezésére 
és megoldására nem volt lehetőség. Akívüleső területek átnézetes vizsgálata alapján három 
fáciesben ismerjük az eggenburgien képződményeket:

a) Sárga, glycimeriszes homok (Nagyoroszi) síkparti, partközeli kifejlődésben.
b) Durva konglomerátum (Nagyoroszi, lőtér) partszegélyi deltafáciesben.
c) Kavics, konglomerátum szárazföldi-folyóvízi kifejlődésben eróziós foszlányok.

Ez utóbbiak a vizsgált terület D-i részén regionálisan kimutathatók egy feltételezett 
abráziós színlőn, az idősebb vulkáni képződmények fedőjekéní.

A b) és c) kifejlődések az észak-magyarországi nagykiterjedésű burdigalai törmelék
kúp részei. Az ismert szélesmezői „éleskavicsok” a pleisztocén folyamán végbement 
defláció fennmaradt residuumai.
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Helvéti emelet

Az új rétegtani beosztás értelmében két részre osztható helvét s. 1. — ottnangien és 
kárpátién — alsó része, a helvét s. s. (=ottnangien) a Börzsöny hegység területén hiányzik. 
Sem irodalmi adatok, sem saját adataink nem utalnak arra, hogy az ide sorolható „alsó 
riolittufa” és a salgótarjáni barnakőszéntelepes összlet a közvetlen fedőjét képező 
cardiumos rétegekkel kifejlődött volna a területen.

Kárpátién („felsőhelvétf’) emelet

Települési viszonyaira, kifejlődésére, elterjedésére vonatkozóan számos új ered
ményt kaptunk.

A kárpátién emelet bázisképződménye a chlamyszos homokkő összlet. Kavics, 
homok, homokkő, laza konglomerátum, Chlamys-lumasella („Muschelphlaster”) kép
ződményei diszkordánsan települnek az egerien emelet képződményein (Vác 1. sz. f.). 
Kavicsai részben a burdigalai (eggenburgien) képződmények áthalmozott anyagából, 
részben a közeli kristályos aljzat képződményeiből, részben a paleogén vulkánitok tör
melékanyagából származnak. A chlamyszos homokkő összlet a DNy-i irányban előre
hatoló transzgresszió során a Verőce—Szokoly a—Király rét vonalában húzódó ÉNy—DK 
irányú nagyszerkezeti vonalig terjedt, ettől DNy-ra a kárpátién képződmények nem 
fejlődtek ki. ÉK-i irányban az összlet heteropikus fáciese a kárpátién slírösszlet, amely 
viszont csak a Naszály-K—Nógrád—Diósjenő-Ny közötti, ugyancsak ÉNy—DK irányú 
töréstől ÉK-ге jelenik meg. Jellemző képződménye a brissopsiszos, tellinás, gazdag 
Foraminifera faunát tartalmazó kőzetlisztes agyag, agyagmárga, finomhomokos márga.

Kárpátién vulkanizmus (II. vulkáni fázis)

A Verőce—Katalin-völgy—Szendehely-Szokolya—Magyarkút közötti terület föld
tani térképezése során megállapítottuk, hogy az egerienre települő chlamyszos homok, 
homokkő összlet fedőjében jól rétegzett amfibolos piroxénandezit-agglomerátum és tufa 
található, lávapadokkal. E vulkáni sorozat felett a magyarkúti község-névtáblánál induló 
DK irányú völgy DK-i végén létesített kutatóárokban 0,3—0,5 m vastagságú szürkésfehér, 
apró biotitos riodácittufát tártunk fel, eróziós foszlányként. Fedője a tortonai (badenien) 
báziskonglomerátum és a kovaszalagos édesvízi, diatomás mészmárga, mészkő.

A biotitos riodácittufát települési helyzete és makroszkópos sajátságai alapján a 
„középső riolittufával” azonosítjuk. A kárpátién transzgresszió, a posztorogén andezit- 
vulkanizmus és a „középső riolittufa” térbeli és időbeli összefüggését a Cserhát hegység 
területén megismert számos analóg esettel támasztjuk alá (Tar, Alsótold, Sámsonháza, 
Vanyarc stb.).

Tortonai (badenien) emelet

A vulkáni működés paroxizmusa (III. vulkáni fázis) a hegység központi területeire 
esik (Csóványos, Nagyhideghegy csoport). A nagyvastagságú rétegvulkáni összletet 
egyelőre csak átnézetesen tanulmányoztuk. Az egyidejű tengeri környezet peremi részein 
(Letkés, Szob, Szokoly a, Magyarkút) a badenien összlet alsó részét hidropiroklasztikumok,
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limonitos, vasopálos kötőanyagú kavics, konglomerátum, kovaszalagos, diatomás, édesvízi 
mészmárga és mészkő alkotja (alsó lajtaösszlet, Magyarkút). Az összlet felső részén a 
molluszkás homok, homokkő, lithothamniumos mészkő, molluszkás agyagmárga és a már- 
ga fejlődött ki. Ez az ún. „felső lajtaösszlet” egyben a vulkáni összlet fedőhegysége is.

Őslénytani vizsgálataink (K o r e c z n é  Laky  I.) alapján valószínűsíthető, hogy a 
Szokolya környékén feltárt badenien képződmények a teljes badenient képviselik.

A terület ércesedése

Az ércesedés a paleogén vulkanizmus kezdeti és fő szakaszához kapcsolódik. A 
kutatás előkészítő időszakában (1969—70) megkezdett áttekintő szerkezetföldtani és geo
kémiai (elektrokémiai) vizsgálatok eredményeként megismert DNy-börzsönyi ércese
dés az ÉÉNy—DDK, az ÉÉK—DDNy (pilis-krupinai) és az ÉNy—DK-i (pilisi) nagy- 
szerkezeti törésrendszerekhez kapcsolódik. Külön kiemelendőnek tartjuk az érckutatás 
szempontjából az ÉNy—DK-i rendszer újabban felismert jelentőségét mind a fel
színközeli, mind a feltételezett mélyszinti ércesedés befogadó szerkezetének kiala
kításában.

A nagyirtáspuszta—bezina-völgy—kóspallagi terület indikációi a kezdeti és fő 
működési szakasz képződményeihez együttesen kapcsolódnak. Az ércesedés jellegét 
tekintve teléres impregnációs típusú, a telérek uralkodóan argilizitesek, a karbonátosodás 
másodrangú, míg a kovásodás teljesen alárendelt jelentőségű.

A kutatás jelenlegi szakaszában a feltárások kizárólag a geokémiai, szerkezetföldtani 
és geofizikai vizsgálatok ellenőrzésére szorítkoznak, ezért ismereteink az ércesedés jellegé
re, típusára vonatkozóan rendkívül vázlatosak.

Eddigi ércföldtani és ércteleptani vizsgálataink alapján a nagyirtáspusztai területen 
két különböző típusú ércesedést tételezünk fel:

Az egyik, amelyre csak közvetett bizonyítékunk van, egy mélyszinti metaszomatikus 
ércesedés. Ezt a típust a Bezina 1. sz. táró teléragyagjában felpréselődött dolomitdarabok 
alapján ismerjük, mivel ezekben — ércoptikai vizsgálatainkkal — a metaszomatikus ki
szorítási képletekben egy-két százalékos mennyiségű galenitet találtunk.

A második ércesedési típus hidrotermális teléres kifejlődésű. A telérképződés 
többszörös telérmenti mozgás közben két szakaszban ment végbe. Először egy mezo-epi- 
termális rodokrozitos-manganokalcitos meddő ásványtársaságú galenites—szfalerites érce
sedés zajlott le. Ebben az ércásványok kiválási sorrendje a következő: galenit—szfalerit— 
kalkopirit I. (szfalerit zárványaként) — pirit I. (idiomorf) — arzenopirit — kalkopirit II. 
(idiomorf) — pirit II. (tömeges) — kalkopirit III. (piritben szételegyedve).

A második ércesedési szakasz a rodokrozitos-manganokalcitos ércanyag tektonikai 
feldarabolásával egyidőben, montmorillonitos—illites meddőben hintett rendkívül finom 
eloszlású pirit-markazitképződést eredményezett, amely a mellékkőzetet is erősen 
impregnálta. A pirit általában több-kevesebb, olykor figyelemre méltó mennyiségű 
ezüstöt tartalmaz, ezt tükrözi az 1 . táblázaton bemutatott két ércelemzés is.

A piritek járulékos elemtársulásából még a Cu, Pb, Zn érdemel említést. Fentiekben 
vázolt adataink alapján mindkét ércesedési típus továbbkutatását szükségesnek tartjuk.
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1. táblázat

A Bezina 1. számú kutató táró 5. mérési pontjából származó 
két átlagminta ércelemzése

Elemző: OÉÁV Mátrai Művei, Recski Üzemének Laboratórium a, 1971.

összefoglalás

Kezdeti vizsgálataink sok tekintetben új megvilágításba helyezték a terület föld
tani felépítését, üledékes és vulkáni fejlődéstörténetét, szerkezetalakulását, ősföldrajzi és 
fáciesviszonyait és mindezek kölcsönhatását.

Továbbra is fennmaradtak azonban olyan nyitott kérdések, melyeknek megoldása 
a jövőben elsőrendű feladatainkat fogja képezni. Ezek téma szerinti bontásban a 
következők:

1. A hegység oligocénnél idősebb aljzatának minősége, települési mélysége és 
szerkezeti viszonyai.

2. Az oligocén összlet földtani felépítése, különös tekintettel a biosztratigráflai 
vizsgálatokra, valamint az ÉK-dunántúli kifejlődés és az észak-magyarországi kifejlődés 
közötti kapcsolatokra.

3. Interszedimentális vulkáni összletek üledékes közbetelepüléseinek őslénytani 
vizsgálata.

4. Kifejlődési viszonyok és szerkezetalakulás kapcsolata a neogén folyamán.
5. Lehordási területek vizsgálata az eggenburgien és kárpátién összletek kavicsainak 

tanulmányozása alapján.
6. A magmás képződmények tektogenetikai vizsgálata; az uralkodó ÉNy-DK, 

ÉÉNy—DDK és ÉÉK—DDNy-i törésrendszerek szerepe a hegység szerkezetalakulásában 
és az ércesedés befogadó szerkezetének kialakításában. A törésrendszerek mozgásmecha
nizmusának elemzése.

7. A fő vulkáni fázisok ásvány-kőzettani, kőzetkémiai, vulkanológiai jellemzése.
8. A DK-i előtér mezozoikuma és a vulkáni tömeg kontaktusának kérdései, 

különös tekintettel az ércesedés lehetőségeire.
9. A hegység egyéb (nemérces) hasznosítható nyersanyagainak vizsgálata.

10. A terület hidrogeológiai viszonyai.
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GEOLOGISCHE SKIZZE ÜBER DEN SÜDTEIL DES 
BÖRZSÖNY -GEBIRGES

von
G. Há m o r  -  В. Nagy  -  G. Na g y

Die Abteilung Nordungarn der Ungarischen Geologischen Anstalt hat 1971 auf 
Grund der in den Jahren 1968-70 getroffenen Vorbereitungsmassnahmen und des 1970 
vom Rat für Geologie angenommenen Zielprogrammes die konzentrierte und komplexe 
geologische Erforschung des Börzsöny-Gebirges in Angriff genommen.

Nach einer Übersicht der Literatur über die früheren Forschungen werden von 
Verfassern einige solche grundsätzlichen Fragen der Stratigraphie, Vulkanologienind Erz
lagerstättenkunde in Schlagworten besprochen, welche die bisherigen Auffassungen über 
den geologischen Bau des Börzsöny-Gebirges beträchtlich verändern und den geologischen 
Erkenntnisgrad des Gebietes hoffentlich zu erhöhen vermögen.

Präoligozäne Formationen

Über das kristalline und mesozoische Grundgebirge des Börzsöny-Gebirges liegen 
nur indirekte, an Hand der Untersuchung von Xenolithen gewonnene Angaben vor. Auf 
Grund der von Gy . Szá d eczk y  und E. Le n g y el  durchgeführten früheren Unter
suchungen wurden von den Redakteuren der „Abgedeckten Geologischen Karte des 
Paläozoikums und Mesozoikums von Ungarn” im Südteil des Börzsöny-Gebirges im 
grossen und ganzen S von der unter dem Gebirgszug von Csóványos—Nagyhideghegy 
laufenden Grenze mesozoische Gesteine, N davon kristalline Gesteine angegeben.

Nach unseren Untersuchungen an Xenolithen müssen wir an dieser einfachen 
Grenze des paläozoischen und mesozoischen Grundgebirges unbedingt ändern, denn im 
Südteil des Gebirges (z. B. in der Umgebung der Berge Csák-hegy, Széles-hegy, Lőrincz- 
hegy) ausschliesslich vom kristallinen Grundgebirge stammende Xenolithe (Glimmer
schiefer, Serizitschiefer, Quarzit, Gneis) angetroffen worden sind. Zugleich ist uns das 
Vorkommen von sicherlich mesozoischen Xenolithe nur in einem ganz beschränkten 
Raum bekannt, z. B. triadische Dolomiteinschlüsse kennen wir nur in der Umgebung von 
Nagyirtáspuszta (tonmineralisierte Gangfüllung im Stollen Bezina 1), wo sogar 10- bis 
15-kg grosse Dolomitblöcke Vorkommen. Ebenda und SW davon (Bohrung Ipolydamásd- 
1) sind grosse Mengen von roten Mergeleinschlüssen bekannt, die an die Ausbildung der 
kretazischen „Mergel von Puchow” erinnern. Nach vorläufigen Untersuchungen durch 
M. K u r u c z —Sid ó  führen diese jedoch keine Mikrofauna.

Oligozän

Riipel-Stufe

Unsere Kartierungsbohrung Márianosztra-З hat unter grauweissem, granatführendem 
Biotitamphibolandesit, im 45,5—100,2-m Intervall, grauen, tonigen Aleurit erschlossen,
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der nach Á. Na g y — Gell a i -  auf Grund der Foraminiferen-Arten Clavulinoides szabói, 
Planulina costata, Rhabdammina abyssorum -  die Rupel-Stufe vertritt.

Chatt-Stufe (Egerien)

An Hand der Analogie mit dem Nógrád—Cserhát-Gebiet können die Gesteine des 
Egerien zwei Komplexen gerechnet werden:

a) sog. „Chatt-Schlier”
b) „Komplex von Becske”.

Der Schlierkomplex tritt im Ost- und Westteil des Gebietes auf und ist durch 
bathysiphon- oder seltener molluskenführenden Tonmergel, im SO mit Einlagerungen von 
Sand, Sandstein und glaukonitischem Sandstein vertreten. Die Regressions-Serie des 
Egerien bildet der „Komplex von Becske”, der sich aus dem Schlierkomplex mit einer 
Sedimentationskontinuität entwickelt. Seine Ausbildung stimmt mit jener des Typen
gebietes (Becske) überein: in der Basis tonige, feinsandige Brackwasserablagerungen, 
höher im Profil sandige, feinschottrige Schichten mit zusammengewaschenem Treibholz', 
verkohlten Pflanzenresten und Streifen von Braunkohle und kohleführendem Ton. Das 
unmittelbare Hangende der kohleführenden Ablagerungen besteht oft aus buntem Ton 
(„Töpferton” von Becske) von seidigem Gefühl. Hier sei bemerkt, dass im Westteil des 
Gebietes (Márianosztra) der Komplex von Becske nur in bunttoniger Ausbildung 
bekannt ist. Die oberste Serie des Komplexes, die nur im О (Szélesmező, Nógrád) aus
gebildet ist, besteht aus terrestrischem—flu viatilem, stellenweise rotem und gräulich- 
grünem, schlecht sortiertem Schotter. Die Gesamtmächtigkeit des Komplexes von Becske 
beträgt im W 20 bis 30 m, im О ca. 80 bis 100 m. Seine heteropischen marinen-brackigen 
Aequivalente sind durch die im O—NO-Vorraum, bei Diósjenő an der Tagesoberfläche 
sichtbaren Cerithien—Tympanotonen-Mergel vertreten.

Es ist merkwürdig, dass an den westlichen und östlichen Rändern das Liegende der 
Dazit-Serie überall von oligozänen Ablagerungen aufgebaut ist [Bohrungen Márianosztra- 
3 (Rupélien), Márianosztra-4, -11, Kóspallag-11, Nógrád-2, -3, Várhegy von Nógrád, 
Kálvária usw. (Egerien)]. Letztere Feststellung beruht auf der Gleichheit der Lithologie 
und der Lagerungsverhältnisse der Sedimentfolgen. Diese Formationen wurden früher zur 
Kohlenserie von Salgótarján der Helvet-Stufe gerechnet.

Paläogener Vulkanismus (I. Phase)

Die Produkte der paläogenen vulkanischen Phase sind nach unseren gegenwärtigen 
Kenntnissen auf einer Fläche von ca. 180 km2 in der westlichen und südlichen Umran
dung des Magos-Börzsöny zu finden. Der Vulkanismus lässt sich in drei Zyklen teilen:

a) I n i t i a l v u l k a n i s m u s .  Die ältesten Formationen des paläogenen Vulka
nismus sind granat- und amphibolführende Rhyodazitlavas und Lava-Agglomerate. Im 
allgemeinen handelt es sich um ein grobkristallines-porphyrisches Gestein, mit ungeord
neter vitrophyrischer Textur, an der Basis häufig mit intersedimental gelagerten Lava
bänken (Bohrung Kóspallag-11). Auf Grund der R it t m a n n ’schen Kategorien entspricht 
das Gestein dem Begriff Labradorit-Rhyodazit. Seine porphyrischen Gemengteile sind:
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Quarz, saurer Plagioklas, Biotit, Amphibol -  letzterer kann stellenweise vollkommen 
fehlen — und Granat.

b) Der mächtige, hypersthenführende Amphibolbiotitandesit-Komplex des H a u p t 
a u s b r u c h e s  ist aus den westlichen und südwestlichen Teilen des Gebirges bekannt. 
In der Regel ist das Gestein im Vergleich mit dem Dazit feiner kristallisiert, von mikro
holokristalline r-porphy rischer, manchmal vitrophyrischer Textur. Porphyrische Gemeng
teile: am häufigsten serizitisierter Feldspat, Amphibol, Biotit, Hypersthen, untergeordnet— 
Granat. Letztere können oft fehlen. Nach der RiTTMANN’schen Klassifikation ist das 
Gestein als Labradorit-Trachyandesit zu betrachten.

Aus künstlichen Aufschlüssen sind uns Lavabänke des Hauptausbruches in den 
Chatt—Schlier eingeschaltet, von mehreren Stellen (Márianosztra, Nagyirtáspuszta, Nagy 
Sas-Berg, Közép-Graben usw.) bekannt. Für den Komplex ist im allgemeinen eine Pseudo- 
agglomeratisierung charakteristisch, echte Pyroklastite sind uns bisher unbekannt.

Neben der soeben erwähnten Pseudoagglomeratisierung ist die Umwandlung des 
Gesteins jener des Biotitdazits ähnlich, so dass wir diesen Komplex als den vorangehenden 
gleich beurteüen können.

c) Produkte des F i n a l v u l k a n i s m u s  sind Spaltenvulkanite, die an die 
gleichen strukturellen Bedingungen gebunden sind, wie die Eruption der hypersthen- 
führenden Amphibolbiotitandesite.

Der charakteristische Spalten Vulkanismus hat rote Oxyandesite und Oxydazite 
geliefert. Im W sind die roten Oxyandesitgänge mit grobkristallinem grauem Dazito- 
andesit von hohem Feldspatgehalt umrandet, der das erste Produkt der längs der Spalten 
stattgefundenen Eruption darstellt.

Das Gestein ist in der Regel gut kristallisiert, mit holokristalliner-porphyrischer, 
mikroholokristalliner-porphyrischer Textur. Porphyrische Gemengteüe: Quartz, Feldspat, 
Biotit, Amphibol. Nach der Rittmann ’schen Umrechnung entspricht das Gestein dem 
Begriff Oxydazit-Labradorit-Rhyodazit. Hie und da lassen sich flui dal-bedingte Bänder 
erkennen. Vom Gesichtspunkt der chronologischen Gliederung der paläogenen vulkani
schen Tätigkeit ist hervorzuheben, dass der Oxydazit — unter anderen — sehr häufig 
Einschlüsse von hypersthenführendem Amphibolbiotitandesit enthält. Ein ausschlag
gebender Beweis für seine Zugehörigkeit ist, dass seine Gerolle im Chatt-Schlier 
angetroffen werden können (Bohrung Szob-1).

Miozän

Burdigal-Stufe (Eggenburgien)

Im kartierten Raum war es unmöglich die stratigraphischen Probleme des Eggen
burgien zu detaülieren und zu lösen.

Helvet-Stufe

Der Unterteil — Helvet s. s. (Ottnangien) — des im Sinne der neuen stratigraphi
schen Gliederung in zwei Teüe aufteübaren Helvets — Helvet s. 1. (=Ottnangien 4- Kárpá
tién) — ist im Raume des Börzsöny-Gebirges nicht vorhanden. Weder Literaturangaben,
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noch unsere Daten weisen darauf hin, dass etwa der hiezu gehörende „untere Rhyolith- 
tuff” und die Braunkohlenserie von Salgótarján mit seinem unmittelbaren cardienführen- 
den Hangenden sich in diesem Gebiet ausgebildet hatte.

Kárpátién („oberes Helvet’)
Über seine Lagerungsverhältnisse, Ausbildung und Verbreitung erhielten wir zahl

reiche neue Ergebnisse.
Basisformation des Kárpátién ist der Chlamys-Sandsteinkomplex. Die Gerolle, 

Sande, Sandsteine, lockere Konglomerate und Chlamys-Lumachellen („Muschelpflaster”) 
dieses Komplexes lagern diskordant auf den Formationen des Egerien (Bohrung Vác-1). 
Die Gerolle stammen teils aus dem umgelagerten Material der burdigalischen (Eggenburgi
en-) Bildungen, teils aus dem benachbarten kristallinen Grundgebirge, teils aus dem 
Trümmern von älteren Vulkaniten. Im Laufe der in Richtung SW vorrückenden Trans- 
gression verbreitete sich der Chlamys-Sandsteinkomplex bis zur NW-SO gerichteten 
megatektonischen Linie von Verőce—Szokolya—Királyrét, SW davon sind die Karpatien- 
Bildungen nicht entwickelt. In Richtung NO ist der Chlamys-Komplex die heteropische 
Fazies des Kaipztien-Schlierkomplexes, der jedoch nur NO von der ebenfalls NW-SO 
gerichteten Bruchstörung von Naszály-O—Nógrád—Diósjenő-W erscheint. Charakteristische 
Formationen sind schluffige Tone, Tonmergel und feinsandige Mergel mit Brissopsis, 
Tellina und einer reichen Foraminiferen-Fauna.

Kárpátién-Vulkanismus (II. Phase)
Während der geologischen Kartierung des Zwischenraumes von Verőce—Katalin- 

völgy-Szendehely-Szokolya—Magyarküt wurde festgestellt, dass im Hangenden des über 
dem Egerien lagernden, chlamysführenden Sand- und Sandsteinkomplexes gut geschichte
te, amphibolführende Pyroxenandesitagglomerate und -tuffe mit Lavabänken zu finden 
sind. Oberhalb dieser Vulkanitenserie wurden in einem, am SO-Ende des vom Namen
schild der Ortschaft Magyarküt beginnenden, südostwärts laufenden Tal gezogenen 
Schurfgraben 0,3 bis 0,5 m mächtige, gräulichweisse Rhyodazittuffe mit kleinen Biotit
körnern als Erosionsfetzen erschlossen. Ihr Hangendes besteht aus tortonischen (Badeni- 
en) Basiskonglomeraten und kieselstreifigen Süsswasserkalkmergeln und Kalksteine mit 
Diatomeen.

Die biotitführenden Rhyodazittuffe werden auf Grund ihrer Lagerungsverhältnisse 
und makroskopischen Beschaffenheiten mit dem „mittleren Rhyolittuff” identifiziert.

Torton-Stufe (Badenien)
Der Paroxysmus der vulkanischen Tätigkeit (III. Phase) fällt auf den zentralen 

Raum des Gebirges (Gruppe von Csóványos und Nagyhideghegy). Den stratovulkanischen 
Komplex von grosser Mächtigkeit haben wir vorderhand nur übersichtsweise studiert. 
An den Rändern des gleichzeitigen Meeresmediums (Letkés, Szob, Szokolya, Magyarküt) 
wird der Unterteil des Badenien von Hydropyroklastiten, limonitisierten, mit Eisenopal 
zementierten Gerollen, Konglomeraten, kieseistreifigen und diatomeenführenden Süss- 
wasserkalkmergeln und Kalksteinen (untere Leithaserie, Magyarküt) aufgebaut. Im Ober
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teil des Komplexes haben sich molluskenführender Sand, Sandstein, Lithothamnienkalk, 
molluskenführender Tonmergel und Mergel ausgebildet. Diese sog. „obere Leithaserie” 
stellt zugleich das Deckgebirge des Vulkanitenkomplexes dar.

Die Vererzung des Gebietes

Die Erzindikationen der Zone Nagyirtáspuszta—Bezina-Tal-Kóspallag sind insge
samt an die Produkte des Initial Vulkanismus und des Hauptausbruches gebunden. Die 
Verezung ist gangartig ausgebildet und vom Imprägnationstypus, die Gänge sind vor
wiegend argilisitisch (tonmineralisiert), die Karbonatisierung steht an der zweiten Stelle 
während die Verkieselung von vollkommen untergeordneter Bedeutung ist.

Auf Grund unserer bisherigen erzgeologischen und erzlagerstättenkundlichen Unter
suchungen werden im Raum von Nagyirtáspuszta Vererzungen von zwei verschiedenen 
Typen vermutet:

Der eine, wofür indirekte Beweise vorliegen, ist eine metasomatische Vererzung von 
tiefer Position. Diesen Typ kennen wir an Hand der in der Gangfüllung im Stollen 
Bezina-1 aufgepressten Dolomitblöcke, da in diesen die erzoptischen Untersuchungen in 
den metasomatischen Verdrängungsprodukten einen ein- bis zweiprozentigen Galenit
gehalt nachgewiesen haben.

Der zweite Vererzungstyp ist durch hydrothermale Gänge vertreten. Die Gangbil
dung erfolgte in zwei Phasen mit mehrmaligen Bewegungen die Gänge entlang. Zunächst 
fand eine meso- bis epithermale galenitisch—sphaleritische Vererzung mit rhodochrositi- 
schen-manganspatigen Begleitsmineralien statt. Die Reihenfolge der Ausscheidung der 
Erzmineralien in diesem Verezungstyp war die folgende: Galenit—Sphalerit—Chalkopyrit 
I (als Einschluss im Sphalerit)—Pyrit I (idiomorph)—Arsenopyrit-Chalkopyrit II (idio- 
morph)—Pyrit II (amorph)-Chalkopyrit III (mit Pyrit verwachsen).

Die zweite Vererzungsphase brachte gleichzeitig mit der tektonischen Zerstückelung 
des rhodochrositischen—manganspatigen Erzmaterials eine äusserst feindisperse Pyrit— 
Markasit-Vererzung in einer montmorillonitisch—illitischer Gangfüllung zustande, die 
auch das Nebengestein stark imprägniert hat. Der Pyrit enthält in der Regel kleinere-grösse- 
re — manchmal ganz merkwürdige — Menge von Silber. Davon zeugen auch die in 
Tabelle 1 im ungarischen Text angeführten zwei Erzanalysen.

Von der akzessorischen Elementvergesellschaftung der Pyrite sind noch Cu, Pb und 
Zn erwähnungswert. Auf Grund der oben skizzierten Angaben halten wir die weitere 
Untersuchung der beiden Vererzungstypen für erforderlich.

Zusammenfassung

Unsere vorläufigen Untersuchungen haben den geologischen Bau, die sedimentäre 
und vulkanische Entwicklungsgeschichte, die Tektogenese, die paläogeographischen und 
Faziesverhältnisse und deren Wechselwirkung in vielen Hinsichten in neues Licht 
gestellt.
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Einige Fragen sind aber immer noch offen geblieben, deren künftige Lösung unsere 
erstrangige Aufgabe sein muss. Diese umfassen die folgenden Themen:

1. Lithologie, Lagerungstiefe und Strukturverhältnisse des präoligozänen Grund
gebirges.

2. Geologischer Bau des oligozänen Komplexes, unter besonderer Berücksichtigung 
der biostratigraphischen Untersuchungen sowie der Beziehungen zwischen der nordost- 
transdanubischen und der nordungarischen Ausbildung.

3. Paläontologische Untersuchung der sedimentären Zwischenlagerungen der inter- 
sedimentalen Vulkanitenkomplexe.

4. Beziehung zwischen Litho- und Tektogenese im Laufe des Neogens.
5. Untersuchung von Abtragungsgebieten auf Grund des Studiums der Gerolle der 

Komplexe des Eggenburgien und Kárpátién.
6 . Tektogenetische Untersuchung der Magmatité; die Rolle der vorwiegenden 

Bruchstörungssysteme von NW—SO-, NNW—SSO- und NNO—SSW-Richtung in der tekto- 
genetischen Geschichte des Gebirges und der Entstehung der Strukturen, an welche die 
Vererzungen gebunden sind. Ermittlung des Bewegungsmechanismus der Bruchstörungs
systeme.

7. Mineralogisch—petrographische, petrochemische und vulkanologische Charakteri
sierung der wichtigsten vulkanischen Phasen.

8. Fragen des Kontaktes zwischen dem Mesozoikum des Südost-Vorlandes und der 
vulkanischen Masse, unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Vererzung.

9. Untersuchung der anderen (nichtmetallischen) Bodenschätze des Gebirges.
10. Hydrogeologische Verhältnisse des Gebietes.


