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( I X .  s z . m e l lé k le t te l . )  

ír ta : L e n g y e l  E n d r e

A Börzsöny tömege a szarmatától a középső-pleisztocénig tartó 
letaroló működés folyamán az akkori erózióbázis szintjében levő tönk- 
felületté pusztult. így az eredeti vulkáni alakzatnak nyoma alig maradt. 
Csak a tömör andezitekből álló telérek, lávabreccsa-takaróroncsok és 
lakkolitok maradtak meg a lazább vulkáni törmelékből kiemelkedetten.

E lepusztult tönkfelületre a romboló ősvízrendszer kvarckavicsos 
hordaléka rakódott. Csupán a hegység 5—600 m magas középső részén 
nem találunk kavicslerakódásokat.

Földtani felépítés
A K —DK-i irányban húzódó dombhátak között patakok tárták  fel 

a mélyebb szintek üledékeit. Az alsó- és íelső-oligocén sekélytengeri és 
lagunaüledékek Diósjenő-Nógrádtól К -re, Bán-Rét ság, Borsosberény 
környékén pedig a mély vízmosásokban bukkannak felszínre. Nógrádhoz 
legközelebb a jenői tótól DK-re, a Somlyó és Várhegy andezit-dácit- 
lakkolitja körül állapíthatók meg a felső-oligocén rétegek. Az összletet 
konglomerátum, homokkő, homok és márga alkotja. A felső-oligocéntől a 
középső-miocénig hegységünk K-i szárnya szárazulat volt, ezért a követ
kező transzgressziós üledékek egyenetlen térszínre települnek éles 
diszkordanciával.

Az alsó-helvéti emelet kezdeti szárazföldi ciklusában területünkön 
az É-i öshegységek kőzetanyagából származó durvakavics borítja a 
mélyebb felszínt. A kavicsréteg kőzetanyagából ítélve az Ipoly alsó 
szakaszától a Gömör-Szepesi Érchegységig hatalmas É K —DNy-i kristályos 
hegységvonulat húzódott át a mai Börzsöny ÉK-i szegélyén, mely a helvéti 
emelet után süllyedt a mélybe. E kavicsszint elhatárolása a felső-oligocén 
kavicstól meglehetősen nehéz, mert köztük méretbeli és kőzettani átmenet 
van, s mert utólag a felszínen elkeveredtek.

Az alsó szinttáj üledékei még szárazföldi eredetre utalnak. Szürke- 
kékesszürke homok, sárga és kékeszöld agyag, foltos márga váltakozik
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benne. Elterjedésük Szokolya—Nógrád —Diósjenőtől Nagyoroszig követhető 
a hegység aljzatán, valamint a kiemelkedő tanúhegyek tetején. Felső 
részében 40—50 cm vastag homokkőpadok jelennek meg gazdag ősmarad
vánnyal. Rétegdőlése 226°/18—23° irányú.

A felső szinttáj üledéke anómiás homok és durva kavics gyakran 
fej nagyságú, szélhatásra éles kaviccsá alakult görgetegekkel. A kavics 
kőzetanyaga uralkodóan kvarcit, gránit és gnájsz, alárendelten vöröses 
homokkő, világosbarna dolomit és különféle színű mészkőből álló kavicsos

1. ábra.

közbetelepülés Szokolya állomás közelében tárul elénk, az országút falában. 
A 4 m magas feltárásban szürke, csillámos apró kavics bukkan felszínre, 
meredekdőlésű, keskeny agyagsávokkal. A legömbölyödött kvarcit- 
kavicsok mérete általában >  1 cm-nél. Túlnyomóan fehér, szürke, fekete 
kvarcból áll. Kötőanyaga szürke, meszes agyag. Nagyságrend és kőzet
jelleg, valamint koptatottság szempontjából azonos a diósjenői nógrádi 
homokos kaviccsal.

Durva kavics borítja a nógrádi Szélesmező ÉK-re húzódó lankáit, 
majd tovább ta rt a Békáshegy, Diósberek, Törökhegy felé. Ez a kavics
réteg bukkan felszínre a Meleg- és Ráchegy aljzatán. Ez jelentkezik 
különálló dombok tetején is, löszsapka alatt. Anyaga kristályos-pala, 
amelyben a kvarc 74—81%, a muszkovit 12 — 14%, a földpát, gránát, 
kalcit, epidot, rutil, apatit, korund <  2%-nál.

A középső helvéti tengeri üledékek sora alul pados homokkővel- 
homokkal kezdődik, sok Pederi, Ostrea, Cardium és Ало/nya-maradvánnyal. 
Felül márga, márgapala (kártyakő) jelenik meg. Kezdeti és távolabbi
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Л földtani felépítés összefoglalása

andezitkitöréseket jeleznek a finom andezittufa és tufitbetelepülések. 
Az üledékösszlet Diósjenőtől DNy-ra húzódik és a nógrádi Rákospatak — 
Boroshegyen követhető 3—400 m t. sz. f. magasságban. A lejtőkön m3-es 
tömbökben heverő homokkő meszes kötőanyagú.

A felső-helvéti szárazföldi szint üledéke túlnyomóan kavics és homok, 
amelynek összetételében kvarcit, gránit, gnájsz, ritkábban kvarcdiorit, 
kisebb mennyiségben mészkő és dolomit vesz részt. E homok-kavicsösszlet 
vastagsága 50—60 m, és a hegységet felépítő eruptívumok fekvőjét
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alkotja. Vékonyabb-vastagabb andezittufa és agglomerátumpadok a 
homokba is betelepültek, és a vulkáni kitörések fokozódását és közelségét 
jelzik. A Rákospatakhegyen épülő új műút friss feltárásai tanulságos 
képet nyújtanak a vulkáni működés termékei és a folytatódó üledék
képzés kapcsolatára vonatkozólag.

A Börzsöny Ny-i és K-i szegélyének felépítése eltérő. Hont vidékén 
kemény márga és homokkő az eruptívum fekvője, K-en Diósjenő— Nógrád — 
Berkenye vonalán helvéti, uralkodólag homokos, kavicsos képződményekre 
borulnak a vulkáni törmelékfajták. A Ny-i oldalon a letaroló működés 
erőteljesebb volt. A pleisztocénben az Ipoly legyalulta a tortónai összletet, 
a medrét 2—3m vastag kaviccsal töltötte fel. Közvetlenül erre rakódott a 
8 — 12 m vastag lösz- és nyiroktakaró. K-en a terület ezzel szemben a 
felső-oligoncéntől a helvéti tengerelöntés üledékeinek lerakódásáig szárazu
lat volt. A már előbb megindult vulkáni működés, növekvő hevességgel, 
a tortónai emeletben folytatódott.

A vulkánosság végső szakaszában tenger öntötte el a DK-i hegység
szegély mélyebb fekvésű részeit és meszes-homokos tufa- és felső-tortónai 
mészkőfoszlányok jelzik a szokolyai medence peremein (Szőlőhegy, Ólhegy) 
a tenger egykori elterjedésének határait. A lajtamészkő andezitbreccsára 
és tufára települt. A kövületdús mészkőben sok Area-, Cardita-, Conus- és 
Lithothamnium-töredék található.

Még a felső-tortónai tengerelöntés előtt kovasavas hévforrások törtek fel. 
Az eruptív kőzetek elbomlásából származó vashidroxid itatta  át helyenként 
az andezitagglomerátumot és a fekvőjét alkotó homokos üledéket. A vas
tartalom gumók-lencsék-fészkek alakjában halmozódott fel telepekben 
vagy telérszerű hasadékkitöltésekben.

A pleisztocénban a lejtőket vastag lösztakaró fedte be. Édesvízi 
mészkő a magasabb szintek lajtamészkövéből képződött (Puncz-árok).

Vulkanológiai és kőzettani adatok

A tűzhányótevékenység első nyomai már a felső-oligocénben jelentkez
nek andezittufabetelepülések alakjában (Esztergom). A vulkáni működés 
kezdete szorosan összefügg a Nagy- és Kisalföld területét eredetileg 
elfoglaló közbenső tömeg leszakadásával, amelynek peremi roncsai a 
lévai triász dolomitban és az ipolysági kvarcitrögökben ismerhetők fel. 
A lezökkent alaphegység É-i és ÉK-i részeit a Selmeci Érchegység és 
Börzsöny vulkáni képződményei borítják.

Az első főszakasz savanyú magmafelnyomulásaihoz sorolhatók a K-i 
hegységszegély felszínen lévő dácit- és biotit-andezittömegei, amelyek 
egy része lakkolitalakban hatolt az idősebb üledékösszletbe. Ide tartozik 
a nógrádi Várhegy, Somlyóhegy, Kálvária- és Vöröshegy, továbbá a 
Meleghegy D-i lejtőjének és a bajdázói kőbányának szép lakkolitja. 
E kőzetek jelentékeny része gránáttartalmú. A magmafeltörések időpontja 
a katti—alsó-helvéti emeletre tehető.
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A N Ó G R Á D I  M A D A R A S H E G Y  G R Á N Á T O S  B I O T I T A N D E Z I T - L A K K O L I T J A
LE LACCOLITHE D'ANDESITE BIOTITÍQUE Ä GRENAT DU MONT MADARASHEGY A NOGRAD 
ГРАНАТОВЫМ БИОТИТО ВО-АНДЕЗИТОВЫЙ ДАККОЛИТ ГОРЫ МАДАРАШХЕДЬ В С НОГРАД

ANDEZIT HAGYMAHÉJAS SZERKEZETE BELÜL ÜDE, KÜLSŐ KERGÉBEN LIMONITOS BOMLÁSI TERMÉKEK.
STRUCTURE DE PEJ.URE D'OIGNON DE L'ANDESITE. NOYAU:-ANDESITE FRAICHE,

CRQÜTE ANDESITE A DESAGRÉGATION LIMONIJlQUE.
ЛУКОВИЦЕ ПОДОБНАЯ СТРУКТУРА АНДЕЗИТА: ЯДРО -  СВЕЖИ Й АНДЕЗИТ 

КОРА-ЛИМОНИТООбРАЗНО РАЗЛОЖЕННЫЙ АНДЕЗИТ

2. ábra.

BIOTITDÁCIT ÉS BIOTITANDEZ IT

Az első felnyomulások magmáját magas Si02-tartalom, nagyfokú 
nyúlósság (viszkozitás) és gázszegénység jellemzi. E savanyú kőzettömegek 
alkotják a hegység K-i peremét, de előfordulnak a központi részek mélyebb 
szintjeiben is. Felszín alatt húzódó, fiatalabb üledékekkel takart gerinceinek 
a vízhálózat kialakításában is szerepük van (Kálváriahegy, Meleghegy, 
Ólhegy, Várhegy).

Az itt előforduló dácit sárgás-rózsaszínű kőzet. Az alapanyag és 
porfiros elegyrészek aránya 3 :1 . Uralkodó az An5fi-An60 összetételű 
plagioklász, mely gyakran 1 cm-es kristályokat alkot. A biotit legtöbbször 
üde, sajátalakú. A kvarc <  1 mm dihexaéderekben jelenik meg; gyakran 
korrodált, kimart. Ércesedett roncsokban amfibol is előfordul.

A dácit és gránátos biotit-, biotitamfibolandezit között fokozatos 
átmenet állapítható meg. Genetikai kapcsolatuk a magma mélyebbszinti 
kéreg alatti szétkülönülését és növekvő bázisosságát is jelzi. A nógrádi 
Várhegy dácit-lakkolitjának hossztengelye 327° —147° irányú. Felszíni 
tömegének kiterjedése: 350 x 25 cm. Ny-i peremén, a műút mentén 
hosszú, új feltárásban jól tanulmányozható a dácit és környező oligocén 
üledék (homok, agyag) érintkezési módja.
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Szelvények a Nógrádi Vár
hegy dácit-lakkolitjának 
érintkezési övéből. — Pro
fils de la zone de contact du 
laccolithe de dacite da Mont 
Várhegy de Nógrád. 
Разрезы 3 контактной зоны 
дацитового лакколита горы 
«Ногради Вархедь».
1. dácittörmelékes, kavi

csos agyag — argile 
caillouteuse, á délritus 
dacitique — Гравие 
содержащая глина с 
обломками дацита.

2. kontakt pala — schiste 
de contact. — Контактные 
сланцы.

3. dácit— dacite — Дацит.
4. agyag — argile — Глина.
5. homok — sable — Песок.

3 — 4. ábra.

0 1 2  5 - 4 5
1 --------------1--------------s------------- 1— i------ 1. ------- -> m

GRÁNÁTOS BIOTITANDEZIT

A durvaszemű kőzet a felszínen darává esik szét. Mikrokristályos, 
porfiros alapanyaga a 60—65%-ot is eléri. Elegyrészei közül labrador- 
plagioklász 27—30%, biotit 7—8%, ércesedett amfibol 1—2%, limonitos 
magnetit 1—2%. Gránát mind a biotitot, mind a biotitamfibolandezitet 
általában jellemzi. A lakkolitok kőzete csaknem mindig gránátos. A 
deltoidhuszonnégyes kristályok 0,5 — 1 cm méretet is elérnek. A gránát 
almandin összetételű. E kőzettípus alkotja a nógrádi Kálváriahegy, a 
Madarászfai kúpok, a Meleghegy, szokolyai Várhegy (Gránáthegy), 
Ólhegy kőzetét. De felszínre ju t a Paphegy D-i lejtőjén, a Szárazpatak 
mederfalaiban, a Boroshegy Ny-i oldalán húzódó Cseresznyéspatakban és 
több más helyen is. Üde, alakítható táblás kőzetanyagot szolgáltat a 
Bajdázói-kőbánya lakkolitja. A kőzet frissen kékesszürke, mállottan 
vörösesbarna. Alapanyaga közel holokristályos, ami a hasonló dagadó
kúpok kőzetének jellemző sajátja. A plagioklászok (An54-An62) gyakran 
zónásak. A legkülső burok általában széles, An38-An44 összetételű. A biotit 
hatszögalakú táblái mindig üdék.

A két kőzettípus között egyenetlen kőzettesten belül is átmenet 
állapítható meg a biotit és amfibol változó arányával.
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FÖLDTANI, SZELVÉNY A B O R O S-TÖ R Ö K H E G Y EN  Á T
P R O F I L  G E O L O G I Q U E  A  T R A V E R S  L E S  M O N T S  B O R O S - T Ö R Ö K  

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й  Р А З Р Е З  Ч Е Р Е З  Г О Р Ы  Б О Р О Ш - Т Е Р Е К
3 2 0 *" 1(,0°

5. ábra.

AMFIBOLANDEZIT

A hegység K-i peremének magasabb szintjében a Rákos-, Boros-, 
Paphegy tetőövében teléreket vagy kisebb-nagyobb árakat alkot. Vöröses
szürke vagy hamuszürke színű kőzet, rendszerint vékonypados vagy 
lemezes. Alapanyaga hipokristályos-porfiros, néha hialopilites vagy 
pilotaxites. Az uralkodó plagioklász An46-An72 összetételű. Dús iker- 
Jemezesség és zónás szerkezet jellemzi. Az amfibol barna, az oszlopok 
hossza néha az 1—2 cm-t is meghaladja. Hipersztén csak az alapanyag 
mikrolitjei között ismerhető fel.

E típust fokozatos átmenet köti össze a piroxénandezitekkel.

PIROXÉNAMFIBOL ANDEZIT

A Börzsönyhegység eruptív tömegének túlnyomó részét sötétszürke, 
vöröses vagy barnás árnyalatú hipersztén- és hiperszténaugitandezit 
építi fel. Bennük az amfibol, hipersztén és augit aránya lépésről lépésre 
változó. Plagioklászuk általában labradorbytownit összetételű. A hipersztén 
gyakran nő össze augittal, amelyben а с : у =  45°, tehát diopszidos augit. 
A Rákospatak-, Boros-, Paphegy, Nagyinóc, Sajtkúthegy tetőövében, 
uralkodó agglomerátumos tufában teléreket vagy kisebb-nagyobb láva
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árakat, egykori vulkánkocsányokat alkot. A hegység többszáz m-es 
lepelképződményét is a piroxénamfibolandezit-feltörés szolgáltatta. A 
lejtőket kőzetváltozataink durvább-finomabb törmeléke fedi. Ez borítja 
e letaroló működés kapcsán elkülönült dombok tetejét is (Törökhegy, 
Békáshegy).

PIROXÉNANDEZIT

Területünkön csak vékonyabb-vastagabb teléreket és takaróroncsokat 
alkot.

Megtalálható a Kemencepatak völgyében, a Hosszú- és Báránybérc 
K-i oldalán, valamint a Sóskúthegy ÉK-i lejtőjén. Rendszerint a többi 
kőzetnél frissebb, pados-lemezes elválású. Színe sötétszürke, barna vagy 
vöröses lilásbarna. Alapanyaga hialopilites, több-kevesebb kőzetüveggel. 
A porfiros elegyrészek megoszlása a következő: plagioklász 40—63% 
(An56-An74); színes szilikátok közül uralkodó a hipersztén, alárendelt a 
zömökoszlopos augit. Az amfibol ércesedett, rezorbeált foszlányai gyakran 
megfigyelhetők. Együttes arányuk 41—69%. A magnetit bőséges és 
néha 1 —2 mm-es kristálycsoportokat alkot.

E legbázisosabb andezittípus szerepe a hegység Ny-i felében és közép
pontjában lényegesen nagyobb.

MAGMAHASADÁS ÉS IDEGEN KŐZETBEOLVASZTÁS

A dácit és andezit származási kapcsolata és fokozatos átmenete a K-i 
hegységszegély mentén is megállapítható. A terület alatt, mélyszintben 
elhelyezkedő batolit magmatömegének Si02-dús, dácitos részlege alakult ki 
először és ju to tt leghamarabb a földfelszín közelébe. Viszkozitása követ
keztében gyakran lakkolitalakban szilárdult kőzetté, néhol az üledékek 
közé hatolt, máshol agglomerátum alakban felszínre került. Felnyomulása 
közben homokos rétegekkel is érintkezett, amelyeknek kvarcanyagát 
beolvasztotta, vagy zárványként magába zárta. A kvarctartalom még égy 
kőzettesten belül is ingadozó. A nógrádi Várhegy és madarászfai kúpok dácit- 
tömegének külső szegélye a központi résznél kvarcdúsabb, néha kvarc
mentes, andezitjellegű. Kétségtelen, hogy a biotitdácit és biotitandezit 
azonos kitörési szakasz terméke, bár összefüggésük a felszínen nem mindig 
követhető.

Rövidebb-hosszabb szünet után újabb elkülönülési folyamatok kapcsán 
fokozatosan bázisosodó magmatömegek jutottak felszínre. A kezdeti, 
gázdús kitörések néha nagy vulkáni törmelékszórást eredményeztek, 
amelynek anyagába később a lassan felhatoló, gázban szegény magma is 
benyomult. A legbázisosabb piroxénandezit valamennyi előző kőzet 
zárványait tartalmazza.

ANDEZ ITTUFA-VÁLTOZATOK

A hegység felépítésében uralkodó szerepük van. A hatalmas lepel
képződménybe a fiatalabb kitörések lávái behatoltak. A K-i hegység- 
peremen az erózió sok helyen már átszelte a vulkáni törmelékösszletet, s
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alatta a helvéti kavics-liomokrétegek is felszínre buknak. Durva agglo
merátum építi fel a Hosszúbérc, Csóványos, Nagyhideghegy, Magas-Tax, 
Rákospatakhegy, Báránybérc, Paphegy, Szőlő- és Szokolyai Várhegy 
tetőövét. A fekvőüledékekre boruló piroxénamfibol-agglomerátumban sok a

A BÖRZSÖNY К-l PEREMÉNEK JELLEGZETES RÉTEGVULKÁNI FELÉPÍTÉSE 
SZELVÉNY A RÁCHEGY NY-I OLDALÁRÓL

STRUCTURE STRATOVOLCANIIQUE CARACTERISTIQUE DU BORD DE L'E DE LA MONTAGNE BÖRZSÖNY 
PROEIL DU СОТЕ DE L'W  DU MONT RÁCHEGY

ХАРАКТЕРИЧЕСКОЕ СТРАТО ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ ГОР БЁРЖЁНЬ. 
РАЗРЕЗ ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ ГОРЫ РАЦХЕДЬ.

3 4 2 * 1 6 2 *

6. ábra

mogyoró-dióméretű kvarckavics. Legnagyobb arányú vulkáni törmelék
szórás a mélyebbszinti, javarészben fedett savanyú andezit és a tetőrégiót 
felépítő hipersztén-amfibolandezit feltörését kísérte.

A tufa sok agyag-, agyagpala-, homokkő- és kristályospala-zárványt 
tartalmaz. A lukácsszállási I. táró kaolinos biotitandezit-agglomerátumában 
kőszéntörmelék is található. Az agglomerátumdarabok mérete a mogyoró
nagyságútól több m3-es nagyságrendig változó. A nagy tömbök a kitörési 
központok közelségét jelzik (Csóványos, Nagyinóc, Magas-Tax, Sajtkút- 
hegy K-i lejtőjén). A gyorsütemü erózió helyenként 20—25 m magas

Földtani Int. É vi J e l .  1934. —  452 —  10/06 S8
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sziklapiramisokat alakított ki durva breccsából és agglomerátumból. 
A hegységperemen a tufa kaolinosodása kovasavas hévforrások körzetében 
következett be (Szokolya К -re; Nacsagromi-völgy).

VULKÁNI FORMÁK

A hegység K-i peremének eredeti vulkáni alakzataiból legtöbbször 
csak lepusztulási csonkok maradtak meg. A harmadidőszak végén a 
Börzsöny nagy része közel egyenlő csúcsmagasságú tönkök csoportjává 
alakult, amelyekre átlag 250—570 m t. sz. f. magasságban idegen kvarcit- 
kavicstakaró rakódott le. Ma ennek csak foszlányait találjuk meg a 
lankásabb hegyoldalakon.

Megállapítható, hogy a hegység K-i felében is uralkodók a kéreg« 
hasadékmenti (labiális) kitörések, amelyek rendszerint központi kürtőkkel 
állnak kapcsolatban. A hegység vulkáni központját az eruptív törmelékből 
legmagasabbra tornyosult Csóványos (939 m) képviseli. A mai gerincek 
tömör andezitből vagy breccsából állnak, belőlük rövidlefutású lávaárak, 
kisebb telérek ágaznak szét.

A kerek és elnyúlt hegykúpok legtöbbször andezitből állnak. Magmá- 
juk lakkolitszerűen nyomult a vulkáni törmelékpadok közé, s környezetük
ből csak az agglomerátumköpeny letárolása után meredtek ki. E típusos 
lakkolitok félgömbalakja, hagymahéjas szerkezete, jellegzetes hasábos 
elválási formái egyszeri, egytömegü magmafelnyomulásról tanúskodnak.

A hegységre jellemző rétegvulkáni lepelképződmény roncsai a peremen 
kimerednek a körülfogó üledékösszletből, és emelkedő magasságban 
folytatódnak a hegység belseje felé. A hegységszegély suvadásos tömbjei,, 
a gerincek sziklapiramisai erőteljes erózió tanúi. Piroxénandezit-telérek 
gyakran bordaként merednek ki környezetükből (Magashegy ÉNy-lejtő, 
Cseh vár K-i oldal).

KITÖRÉSI SORREND

A vulkáni működés kovasavdúsabb dácit- és andezittípusokkal indult 
meg, majd hosszabb szünet után, az erupciótengely Ny felé vándorlásá
val, bázisosabb amfibol-és piroxénamfibolandezit felnyomulása következett 
be. A hosszabb működési szünetet a savanyúbb andezitfajták nagyfokú 
elváltozása, s tartós utóvulkáni működés igazolja. A második szakasz 
kőzettömegei jóval üdébbek. Űjabb kéreghasadékok mentén nyomultak 
fel a harmadik szakasz piroxénandezitjei. Jellegük áthatoló. Telérekben és 
lávaárakban valamennyi idősebb andezitösszletben megtalálhatók. A hegy
ség K-i szárnyán kistömegűek és viszonylag a legüdébbek.

Az egymás után következő kitörési szakaszok kőzeteiből a mélységi 
batolit magmájának fokozatos fejlődése, s a teljes differenciációs sor meg
állapítható. Időrendben csökkenő méretű magmatömegek jutottak a fel
színre. Záró tag a piroxénandezit, amelyet legkevesebb vulkáni törmelék 
kísér.
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VULKÁNI UTÓMÜKÖDÉS

Hidrotermális folyamatok a K-i hegységperem több helyén felismer
hetők. Kovasavas hévforrásokra utaló kovaföld- és diatomapala-lerakódá- 
sok fordulnak elő Szokolya körül, főleg a Nacsagromi-árok mentén. Külön
böző színű opál, j áspis, forráskvarcit kíséri a Rác-, Meleg- és Ólhegy 
andezitjeit. A dácit- és andezittufa több helyen széles pásztákban kaolino- 
sodott (Szokolyától D-re és DK-re).

Utóvulkáni működéssel kapcsolatos a Szokolya környéki limonitos 
vasérc, vasopál, vasokker keletkezése is. Nógrádtól DNy-ra, Szokolyától 
É-ra eredetileg összefüggő, de utólag hegységszerkezeti mozgások és erózió 
folytán széttagolódott üledékes érctelep állapítható meg. Részben biotit- 
andezittufa, részben homokos-agyagos üledék a befogadó kőzet. Az ércet 
már többízben fejtették is. A Szokolyától Ny-ra fekvő Királyréten (Szo- 
kolyahuta) vasolvasztó is állott. Az ércképződés körülményeinek vizsgá
latával több kutató foglalkozott (1, 15, 26, 27.)«

A vasérclelőhelyek két központ közé csoportosíthatók, úm. az Ólhegy 
és Lukácsszállás köré. Az előbbinél uralkodólag andezitagglomerátumhoz, 
utóbbinál homokos-agyagos üledékekhez kapcsolódnak a telérszerű hasa- 
dékkitöltésként, vagy közel vízszintes, gyakran enyhén hullámos lefutású 
telepekben megjelenő vasérckiválások.

Az ólhegyi tárókban jól észlelhető az érctelep fekvőjét alkotó biotit- 
andezittufit osztályozottsága és rétegzettsége. Leülepedésük sekély tenger
öbölben történt. A bezáró kőzetek vastartalmát a termákkal kevert 
csapadékvíz kilúgozta, és a zárt, lagunás medencerészekben a víz vas
mangántartalma fokozatosan növekedett. A vízbe hullott andezittufa 
kaolinosodásából a medence fenekén vízrekesztő réteg alakult ki, mely 
megakadályozta a vasas oldatok mélybe szivárgását és a soron következő 
beszáradásnál túltelítettség és kedvező pH-viszonyok mellett a vas- és 
mangánoxid kicsapódott. Kovasavas termák a felhalmozódó üledéket 
helyenként elkovásították. A limonitos vasérc lecsapódása vékonyabb- 
vastagabb telepekben történt. A réskitöltések «telér»-szerű érce áthalmo
zott. A kiszáradó medencék vasérctelepeire újabb vulkáni kitörések agglo- 
merátumos biotitamfibolandezittufája borult.

Az érctelepek vastagsága a bejárható tárókban 25 cm-től 1 -  3 m-ig 
terjed. A vasércváltozatok többsége eléri a műrevalóság határát.

Az ólhegyi érctípusok vastartalmának középértéke 33,49 %, a Lukács
szállásiaké 34,80%. Ez utóbbiakban a vasérc repedéseket, üregeket tölt 
ki a homok és tufa likacsosságának megfelelően. Az üregkitöltések legtöbb
ször lencsealakúak.

Szokolyától É-ra és ÉK-re összefüggő nagyobb érces képződmény 
alakult ki, melyet fiatalabb függőleges elmozdulások tagoltak szét eltérő 
szintben elhelyezkedő (250, 290, 320, 350 m) érces övekre.

A vasérc túlnyomó része limonit. Későbbi dehidratáció sugaras elren- 
deződésű hidrohematitot, üregek belsejében lemezes hematitot és goethitet 
eredményezett. A telepeket helyenként okkerképződés kíséri. Az állóvíz
8* —  10/15 S
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Szokolya környéki vasércminták elemzési adatai
Elemző: Símó Béla

Si02-tartalmának egyidejű kicsapódása sárga és vörösbarna vasopálfajtá- 
kat hozott létre (Ólhegy-tető). Ezek vastartalma kisebb, savban oldhatat
lan maradéka nagyobb.

A Szokolya környéki vasérclelőhelyeken közel egy évszázad óta folyik 
kutatás. Több helyen termelés is volt. A kutatások azonban nem voltak
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tervszerűek, s így a ma még bejárható vágatok, tárók szelvényeiből a 
készlet nem becsülhető meg. A sorozatos lelőhelyek gyakorlati értékéről 
csak a meglevő tárók újranyitásával nyerhetnénk tiszta képet. Az ólhegyi, 
lukácsszállási, szélesmezői érctelepek készleteinek kisüzemi termelése nem 
kívánna nagy befektetést.

HEGYSÉGSZERKEZET

A hegység K-i felében uralkodó a töréses szerkezet. Enyhe felboltozó- 
dások csak a fekvő felső-miocén üledékekben figyelhetők meg (Rákospatak- 
hegy K-i, Kőszirt D-i oldalán).

A felszín mai arculatát fiatal tektonikai mozgások és változó erős
ségű letaroló folyamatok alakították ki. Nagy vetők a K-i hegységszegé
lyen válnak szembetűnővé. Drégelypalánktól Királyrétig hatalmas törés
vonal állapítható meg, amelynek mentén a fekvő üledékekre boruló sava
nyúbb andezittípusok törtek fel. A K-i oldal (Kőember, Kámor, Kőszirt, 
Magashegy) lejtői igen meredekek, mert a hegység felé dőlő fekvőrétegek 
slírje a vulkáni képződményeknél gyorsabb ütemben pusztult.

A völgyek nagy része tektonikus eredetű. Két jellemző főirány, 
K É K —DDNy és É N y-D K -i, kísérhető figyelemmel. Az előbbi, hosszanti 
vetők a K-i hegységperemet kísérik, a harántvetők a hegység belsejét 
szelik át. Vetők szabták meg a fővölgyek irányát (Rákoshegypatak, Szén- 
pataki-völgy, Nagypatak, Kemencevölgy, Feketevíz). A völgyek aszimmet
rikusak, a K-i, ÉK-i oldal rendszerint magasabb. A nógrádi medencét 
átszelő Lesvölgy szintén ÉN y—DK irányú, tektonikai előkészítéssel kifor
mált eróziós völgy, amely átvágja a Kőhegy kibillent agglomerátumtömb
jét, s az erősen árkolt szokolyai medencét K-ről határolja.

A Morgópatak vízdús forrásvölgyei a Csóványos, Nagyhideghegy, 
Nagyinóc, Hosszúbérc tektonikus árkaiban alakultak ki, majd a Király- 
réti-medencében folynak össze, ahonnan mint Morgópatak az eredetileg 
összefüggő Pap—Várhegy-tömb kettévágásával szurdokszerű völgyben 
halad a szokolyai medence D-i kijárata felé. Peremi törésekben folyik a 
Törökpatak, a Nacsagromi-árok vize is.

Tektonikus lezökkenés segítette elő a DK-i hegységperem tengerelön
tését is, amikor homok és tufa kimaradásával dúsfaunájú, partszegélyi 
lajtamészkő rakódott le. Lerakódása közben a tufaszórás még többször 
ismétlődött (1. térképmellékletet).

A KUTATÁS FONTOSABB EREDMÉNYEI

1. A gránáttartalmú dácit- és andezittípusok az eruptív terület aljza
tá t  alkotják, s jelentőségük a hegység felépítésében az eddig ismertnél 
lényegesen nagyobb. Összefüggő tömegeiket nemcsak a peremeken tárta fel 
az erózió, hanem a hegység belsejében is több helyen napfényre jutottak.

A dácit és gránátos andezitváltozatok kétségkívül a legelső kitörések



termékei, a fekvőüledékekkel közvetlen kapcsolatban állnak, s genetikai 
összefüggésük állapítható meg a Dunazug-hegység hasonló kőzeteivel.

2. A kezdeti, illó alkatrészekkel telíte tt magmatömegek szétaprózó
dásából nagymennyiségű tufa, breccsa és agglomerátum szóródott szét 
a hegység területén. A gázban szegény, nvúlónfolyós magma lassú felnyo
mulás közben gyakran lakkolit-alakban szilárdult dácitos-andezites kőzetté. 
Jelenlétük nemcsak a hegységszegélyen, hanem a nagyvastagságú, fiata
labb agglomerátum-lepel alatt is megállapítható. Gyakran mint önálló 
kúpok emelkednek ki az üledékes környezetből. (Nógrádi Várhegy, Kálvá
riahegy, Somlyóhegy.)

3. A kitörési sorrendben utolsó piroxénandezit újabb kéregmozgások
kal kapcsolatban, a magmafejlődés későbbi, kiegyenlítődött szakaszában 
telérként hatolt a meglevő képződmények közé, vagy kisebb-nagyobb 
lávaárakban jutott felszínre. Térbenielhelyezkedésük és üdeségük igazolja, 
hogy külön kitörési szakasz termékei.

4. A K-i hegységperem kőzettani vizsgálatának adatai amellett szól
nak, hogy a harmadidőszaki vulkáni tevékenység lefolyása e területen is 
nagy kiterjedésű (areális) lávaömléssel vette kezdetét, majd kéreghasadék- 
menti (lineáris), végül központos (centrális) működéssel fejeződött be.

A kiömlési kőzetek, mint egységes magmatörzs kisváltozatú oldal
ágai közös, nagyméretű batolitból származnak. Vegyi és ásványos összetéte
lük különbözőségét az okozza, hogy az elsődleges magmatartóból kisebb 
magmafészkek szakadtak le, melyekben egyéni magmás szétkülönülés és 
idegen kőzetbeolvasztás zajlott le.

5. Minden új vulkáni szakaszt új kéregmozgás váltott ki, amely a terü
let előző összefüggését megzavarta. A mélyben tömegátrendeződés ment 
végbe, és ennek kapcsán emelkedés és süllyedés következett be. A peremi 
tengerszint itt is megállapítható, többszöri hullámzása e tömegmozgások 
következménye.

6. A peremek viszonylag idősebb kőzeteit utóvulkáni folyamatok és 
légköri hatások nagymértékben elbontották, s javarészt elszállították. 
Anyagukból, másodlagos képződmények sora rakódott le a hegységszegély 
mélyedéseiben (kaolin, édesvízi mészkő, limonitos vasérc). A kőzetek közül 
legüdébb, s ipari célokra legalkalmasabb a piroxénandezit.

7. A lajtamészkő elterjedése eredetileg jóval nagyobb volt. Az erózió 
azonban az eruptív tömegek határáról, főleg a meredekebb lejtőkön már 
lepusztította. Mésztart alma sok helyen a fekvő homokkő kötőanyagát 
alkotja.

8. Újonnan megfigyelt terraszkavics-elöfordulások (Szőlőhegy ÉNy-i 
lejtő, Paphegy DK-i oldal, Gránát hegy, Boroshegy) egykori összefüggő 
kavicstakaró foszlányai.

9. A limonitos vasérctelepek és hasadékkitöltések az idősebb kőzetek 
kioldott és zárt medencék nyugodt vizében leülepedett vastartalmából 
képződtek, kedvező pH-érték adottsága mellett.

lb>
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P l. I . —  Т аблица I .

1. Gránátos biotitandezit. Plagioldász és biotit összeszövődése. Szokolya, 
Meleghegy D. -f Nik. 15 x
Andésite biotitique a grenat. Enchevétrement de plagioclase et de 
biotile. Szokolya, Mont Meleg S. -f Nie. 15 X.
Гранатовый биотитандезит. Сплетение плагиоклаза и биотита. Соколя, 
гора Мелегхедь Ю. Скрещенные николи. X 15.

2. Zónás amfibolkristályok amfiboíandezitben. Nógrád, Boroshegy. 
II Nik. 9 x
Cristaux zonés d'amphibole en andésite amphibolique. Nógrád, Mont 
Bgros9 И Nie. 9 x
Зональные кристаллы амфибола в амфиболовом андезите. Ноград, 
гора Борошхедь. Параллельные николи. X 9.

3. Tufás homokkő. Szokolya. Szőlőhegy K-i lejtő. || Nik. 18 x 
Grés tufeux. Szokolya. Pente d’E du Szőlőhegy \}Nic. 18 x 
Туфовый песчаник. Соколя, восточный склон виноградной горы. Парал
лельные николи. X 18.

4. Gránátkristály földpátzárványokkal. Nógrád, Madarászhegy. || Nik.
15 x
Cristal de grenat ä enclaves de feldspath. Nógrád, Mont Madarász. 
II Nie. 15 x
Кристалл граната с включениями полевого шпага. Ноград, гора Мада- 
расхедь. Параллельные николи. X 15.
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Foto: Pellérdyné
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RELEVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS 
DE NÖGRÄD—SZOKOLYA, DANS LA MONTAGNE BÖRZSÖNY

P ar E. Lengyel

La reconnaissance géologique de la bordűré orientale de la Montagne 
Börzsöny et celle des environs des gisements de fér de Szokolya ont nécessité 
le relevé de ce territoire.

Aprés la description de la structure géologique de cette partié de la 
montagne, on expose les données volcanologiques et pétrographiques détail- 
lées. Dans le procés de la formation des divers types de röche effusive, 
la différentiation et Fassimilation des roches du mur jouaient aussi un role 
important. On n/y voit que lés troncs dénudés des formations volcaniques. 
L'ordre de succession des éruptifs, et le procés multiple de Tactivité post- 
volcanique fut établi.

Un ample chapitre décrit la genése et la sitüation des gisements de 
fér de Szokolya.

Les résulthts les plus importants de la recherche peuvent étre résumés 
en ce qui suit:

1°. Le róle des types de dacite et d'andésite á grenat est beaucoup 
plus important qu'on ne Га connu jusqu'á présent et ils reflétent Tinfluence 
directe des sédiments du mur.

2°. Le magma páteux, pauvre en gas, s’est consolidé en masse dacito- 
andésitique au cours d'une pénétration lente, sous la forme de laccolithes.

3°. En connexion avec les mouvements plus récents de Técorce ter- 
restre, dans la phase ultérieure, plus équilibrée du développement du 
magma, Tandésite pyroxénique, derűiére dans Lordre de succession des 
éruptions, pénétrait le plus souvent sous la forme de filons dans les forma
tions pré-existantes ou de coulées de lave.

4°. L’activité volcanique initiale commenca pár un épanchement aréal 
de la lave, eile continuait pár une activité linéaire et s'acheva pár une 
activité centrale. Les roches effusives, comme branches latérales, peu 
variées d'un seul arbre généalogique de magma, proviennent d'un grand 
centre magmatique. commun. Les différences de la composition chimique 
et minéralogique sont dués au fait que des petits nids de magma se sont 
isolés du réservoir primaire de magma, et dans ceux-lá la différentiation 
magmatique et Tassimilation des roches étrangéres se déroulaient dans 
des conditions diverses.

5°. Chaque renouvellement de 1‘activité volcanique était entrainé pár 
un nouveau mouvement de 1‘écorce terrestre. L’oscillation répétée du 
niveau de la mer au bord — que Гоп peut constater la aussi — peut étre 
expliquée pár les élévations et affaissements des masses abyssales.

6°. Le Leithakalk autrefois plus étendue a été dénudé pár Térosion 
de la bordűré des formations éruptives, surtout aux pentes plus raides. 
Sa teneur en chaux constitue, á plusieurs endroits, le ciment du grés de 
mur. Des tuffites á ciment calcareux se sont également formées.
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7°. Au cours de la Pactivité de dénudation qui s'étendait du Sármatien 
jusqu'au Pléistocéne moyen, la masse du Börzsöny est devenue un bouclier 
dénudé au niveau de la base d’érosion d'alors, ou se sont déposées les 
alluvions caillouteuses du Systeme des eaux destructrices anciennes. Les 
occurrences récemment observées de gravier de terrasse sont les lambeaux 
d'une ancienne couverture cohérente de gravier. (Pest seulement dans la 
partié centrale de la montagne, á 500 ou 600 m d’altitude qiPon ne trouve 
pás des dépóts de gravier.

8°. Les gisements de fér et les remplissages de fissure limonitiques et 
siliciques se sont formés de la matiére dissoute pár Teau tranquille des 
bassins íermés, des silicates colorés des roches plus anciennes et déposée 
dans des conditions favorables de pH.

РЕАМБУЛЯЦИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ CC. НОГРАД И СОКОЛЯ В
ГОРАХ БЁРЖЁНЬ

Э н д р е  Л е н д ь е л

Для ознакомления с восточной окраиной гор Бёржёнь и с окрестностью 
железнорудных залежей, располагающихся в районе с. Сокола, реам- 
буляция данной тарритории станодилась необходимой.

После изложения геологического строения данной части гор привод
ятся вулканологические и подробные литологические данные. В возник
новении разных типов пород дифференциация и ассимиляция посторонных 
пород также играли4 некоторую роль. Из вулканических образований 
сохранились лишь эродированные остатки. Затем излагаются последо
вательность извержений магматических пород и разносторонние процессы 
послевулканической деятельности.

Глава значительной длины занимается происхождением и простран
ственным расположением железнорудных залежей с. Соколя.

Наиболее важные результаты исследований сводятся к следующему:
1. Роль гранатосодержащих типов дацита и андезита значительно 

более существенна, чем предполагалось до сих пор; указанные породы 
непосредственно связаны с осадками подстилки.

2. Бедная газами, вязкая магма в течение медленного подъема застыла 
в массу дацитово-андезитовых пород в виде лакколитов.

3. Пироксенандезит, являющийся последним в последовательности 
извержений, в течение поздней, уравновешенной фазы равития магмы в 
связи с новыми движениями земной коры в большинстве сличаев проник 
среди существующих образований в виде жилы или же застыла в потоках 
лавы.

4. Первоначальная вулканическая деятельность началась ареальным 
излиянием лавы, затем продолжалась линеарной деятельностью и наконец 
завершилась центральным излиянием. Эффузивные горные породы, явля
ющиеся немного изменными побочными ветвями единого магматического
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ядра, происходят из общего батолита крупных размеров. Различия в 
их химическом и минералогическом составе были вызваны тем, что из 
первичного магматического резервуара были оторваны небольшие гнезда 
магмы, в которых произошли индивидуальная магматическая дифферен
циация и проплавление посторонних пород.

5. Каждая возобновляющаяся вулканическая деятельность была выз
вана новыми движениями земной коры, нарушившими связь территории. 
На глубине произошло перераспределение масс, в связи с которым после
довали поднятия и погружения. Уровень моря на окраинах гор также 
может быть определен, его неоднократные колебания являются следствием 
указанных движений масс.

6. Распространение известняка Лейта первоначально было значи
тельно больше. Однако он уже эродирован от границы эруптивных масс, 
особенно на крутых склонах. Содержание извести известняка Лейта на 
многих местах представляет собой связывающий материал песчаника, 
образующего подстилку. Здесь образовались и известковистые туфиты.

7. iWaccHB гор Бёржёнь в течение эродирующей делятельности, про
должавшейся с сармата до среднего плейстоцена, был разрушен и преоб- 
разолася в обнаженную поверхность, располагающуюся в горизонте 
тогдашнего базиса эрозии, на которую отложились кварцево-гравелистые 
наносы древней речной сети. Обнаруженные в последнее время месторож
дения террасового гравия представляют собой остатки прежнего, связного 
гравелистого покрова. Отложения не встречаются лишь в средней части 
гор, высотой в 500—600 м.

8. Лимонитово-кремнистые железнорудные залежи и выполнения 
трещин образовались из выщелоченного и отложившегося в спокойных 
водах замкнутых бассейнов железосодержания цветных силикатов более 
древних пород при благоприятных концентрациях водородных ионов.


