
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1973. ÉVRŐL

VULKANOLÓGIAI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS KŐZETGENETIKA  
A BÖRZSÖNY HEGYSÉGBEN

írta : Gy ar m ati Pál

Ugyanebben a témában 1972 decemberében összeállított helyzetképet 
elsősorban az 1971 —72-ben mélyített fúrások vékonycsiszolatainak feldolgo
zására alapoztam, mivel 38 db 50—300 m közötti mélységű fúrás mintegy 
1200 csiszolatában a Börzsöny hegység csaknem minden addig megismert 
kőzettípusa képviselve volt. A mozaikszerű kép kiegészítéséhez csak kis
mértékben használtam fel a déli területrész felszíni mintáit.

Jelen összefoglalás H ámor G. (1973) és H ámor G.—N agy B.—N agy G. 
(1973) rétegtani és vulkanológiai megállapításai; valamint nevezettek, Csil
lag Р.-né , Jankovich I. és saját fúrási adataim alapján készült.

1973-ban a Börzsöny hegység északi részén mélyített 16 fúrásból mind
össze 4 harántolt vulkáni képződményt, így az ez évi helyzetkép felvázolásához 
felhasználtam a hegység különböző részéről származó felszíni minták vékony- 
csiszolatait, anyagvizsgálati eredményeit is. Saját térképezési területem 
(Nagvhideg-hegy jelű l:10 000-es térképlap) szintén nagy segítséget jelentett 
a téma kidolgozásában.

Paleogén vulkánosság

A hegység déli részén eddig lemélyített fúrások egyik lényeges eredménye, 
hogy az eddig csak feltételezett idősebb paleogén vulkánosságra (,,kezdeti műkö
dés” ), valamint a diósjenői és szobi — részben már korábban ismert — középső- 
és felsőoligocén üledékek elterjedésére vonatkozóan több új adatot kaptunk.

Ezek közül a Szokolva 6. sz. fúrásban 73,2 — 83,6 m mélységközben harán
tolt faunával igazolt agyag, agyagos kőzetliszt, aleurit a felsőoligocénbe 
helyezhető (18*). Ugyanezeket a képződményeket a közeli Szokolva 7. sz. 
fúrás 201,3 m vastagságban harántolta, jelentősebb vulkanit-közbetelepülések 
nélkül; fekvőjük ismeretlen. A Szokolya 6. sz. fúrásban az üledékösszlet alatt 
vegyes tufa és agglomerátum van (17). Ez kisebb lepusztulásra utaló, változa
tos szövetű, kloritos, bontott dácitváltozatokból álló konglomerátum-fedővel 
megy át a felsőoligocén üledékbe. A ,,vegyes” jelzővel a tufa és agglomerátum 
polimikt anyagára utalunk, mivel a típusos biotitamfiboldácittól a biotitam- 
fibolandeziten keresztül az ép piroxénandezitig a vulkáni kőzettípusok széles 
skálája megtalálható benne. Mind a vegyes tufa és agglomerátum, mind pedig

* A képződmény száma az I. melléklet jelkulcsában.
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a lepusztulásból származó konglomerátum anyaga egy idősebb intermedier 
összetételű vulkánosságra utal, ha a fedőjében levő üledék katti (egerien).

A környező térképező fúrásokban (Szk. 4., 5., 14., 12.) a kőzettani vizs
gálatok szerint ez a vegyes tufa—agglomerátum szint a 100 m-es vastagságot 
is meghaladja (Szk. 5., 15.). Kisebb vízzel-borítottságra és a vulkáni tevékeny
ség szakaszosságára utalnak a tufitos, osztályozott, rétegezett szintek (pl. 
Szk. 4. 14,8 — 21,6 és 58,3 — 62,0 m; Szk. 15. 0,0 — 17,2 m). Ez a Szokolya 4., 
5. és 12. sz. fúrásban felfelé a dácitos anyag felszaporodásával, a litoklasztos 
jellegnek vitroklasztosba váltásával dácit ártufába megy át (14). Ennek kisebb 
része sekély vizű tengerfenéken, nagyobb része szárazföldi környezetben hal
mozódott fel. Ide sorolhatjuk a Börzsöny hegység középső részén Kisinóc 
felett a Pokol-völgyben kibúvó riodácittufát. A felsőoligocén (?) üledékképző
déssel egyidejű dácitos—riodácitos összetételű vulkáni törmelékszolgáltatás
nak szép példáját adta a Kóspallag 11. sz. fúrás szelvénye, melyben 
az agyag, agyagos aleuritból, homokkőből álló üledékes összletet három össze
sült (rio-) dácitártufa-szint tagolja. E szintek a már említett Szokolya környéki 
dácit ártufával azonosíthatók. E szint korbesorolási bizonytalanságára mutat, 
hogy a Szokolya 10. sz. fúrásban 44,5—47,0 m mélységközben badeni piroxén- 
amfibolandezit agglomerátum közé települve hasonló kőzettani összetételű 
tufa található. A biotitdácit mellett igen gyakoriak ebben az alaphegység- 
zárványok, melyeket főképpen csillámpala és metamorf kvarcit képvisel. Az 
erős összesülés, az idegen zárványok gyakorisága e vulkánosság nagyfokú 
explozivitására, anyagának igen erős kontamináltságára utal. Litoklasztos 
jellegénél fogva nem ártufa szövetű a Márianosztra 11. sz. fúrásban feltárt 
dácittufa, kőzettani összetétele szerint azonban ugyancsak ide kell sorolnunk. 
Kőzet!apillijei között a biotitamfiboldácit a leggyakoribb, hialopilites, átkristá
lyosodott, mozaikszerű alapanyaggal, fenokristályai között igen jellemző az erő
sen plagioklászzárványos oxilepidomelán. Krisztalloklasztos szintjeiben a biotit 
(oxilepidomelán), amfibol színes ásványok mellé gyakran augit és hipersztén 
is társul járulékos ásványként. A típusos dácit mellett dacitoandezit és hiperszté- 
nes amfibolandezit, sőt riodácitos horzsakő darabok is gyakoriak, a litoklasztos 
részeken szintén gyakoriak az idősebb metamorf kőzetzárványok is.

Ugyancsak ide soroljuk a Márianosztra környéki dácit- és andezitváltoza
tokat (15, 16), melyeket a Márianosztra 2., 3. sz. fúrásban feltárt középsőoligo- 
cén (rupéli) agyag, agyagmárga fekü, valamint a már említett Márianosztra
11. sz. fúrásban megismert dácittufában található hasonló szövetű vulkánit 
anyag szintben jól lehatárol.

Bár egyazon vulkáni ciklus (felsőoligocén) képződményeiről van szó, két 
nagy kőzetcsoportot, ezen belül pedig több kőzetváltozatot különböztethe
tünk meg.

Egyik kőzetcsoportot a Márianosztra környékén mélyült fúrások (Mn.
1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., Szob 3.) tárták fel. Márianosztrától ÉNy-ra 
a hiperszténes biotitamfibolandezit (12) és a gránátos hiperszténes biotitamfi
boldácit (11) jellemző. Amint az a Márianosztra 9. sz. fúrás szelvényében meg
figyelhető, a 120 m alatti szakasz dácitos jellege fokozatosan vált át andezites- 
be, a kettőt nem lehet élesen elhatárolni. E területen az igen gyakori és erős 
karbonátos, kloritos elbontás az ilyen elhatárolásokat még bizonytalanabbá 
teszi. Kifejezetten dácitosság jellemzi a Márianosztrától Ny-ra és D-re harán- 
tolt vulkánitokat, így az Mn. 1., 3., 4., 5., 6. sz. fúrásban gránátos biotitamfi- 
boldácitot (10), az Ipolydamásd 1. sz. fúrásban gránátos biotitamfibolandezit
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agglomerátumot, a Szob 3. sz. fúrásban pedig gránátos amfiboldácitot (9), a 
Szob 1. sz. fúrásban gránátos biotitamfiboldácitot és hialoklasztitját különít
hettük el. Az általában igen erős elbontás ellenére a törmelékes, hialoklasztitos 
és homogén szövetű szakaszok e vulkánosság tengeri környezetéről tanúskod
nak. Különösen szép hialoklasztit szövetű szakaszt harántolt a Mn. 1. sz. fúrás.

A másik nagy kőzetcsoportot a Nagybörzsöny jelű 4., 5., 6. sz. fúrás tárta 
fel, kőzettanilag az előző csoporttal egyezik, attól csak az igen erős kloritos, 
karbonátos elbontásában különbözik. Az épebb kőzettípust zöldköves gránátos 
biotitamfibolandezitként különítettük el (15) és megkülönböztettük ennek 
törmelékes szerkezetű (valószínűleg hialoklasztitos) változatát (16). Valódi 
piroklasztikum szintek jelenléte, a Nb. 4. sz. fúrásban 63,1—81,9 m mélység
közben feltárt gránátos biotitamfiboldácittufa alapján, e vulkánosság ugyan
csak szakaszos jellegére és andezites—dácitos összetételének ingadozására 
mutat. E kőzetcsoport É felé Kisirtás-puszta irányában jól követhető.

E két nagy kőzetcsoporthoz igen közel áll a Nagybörzsöny 3. sz. fiirásban 
800 m vastagságban feltárt hiperszténes biotitamfibolandezit (dácit). A már 
leírtaktól mikroholokristályos porfíros alapanyagával tér el, melynek szem
nagysága a mélységgel nő. E sajátsága alapján egy hatalmas szubvulkáni test
nek tekinthetjük, melynek nagyobb része felszín alatt rekedt meg, kisebb fel
színi kilépése lehet az a felső 41 m vastag része, mely autoklasztikus, mikro- 
breccsás, utólag kalcittal cementált piroklasztikumára ömlött. Ez utóbbi 
mintegy 30 m vastag (41—68 m-ig). Maga a szubvulkáni test nagyon homogén, 
egyenletes alkotású, közel azonos ásványtani összetételű, a gyakori durvasze
mű holokristályos, intratellúros, endogén zárványok dioritporfír szövetükkel 
hosszas másodlagos magmakamrabeli érlelődésről tanúskodnak; a gránát, az 
exogén zárványok közül a biotitpala, az anhimetamorf homokkő, az amfibolos 
ásványhalmazok agyagos és metamorf kőzetek (amfibolit?) beolvasztására 
utalnak. A plagioklász-fenokristályok erős zónássága is több szakaszú, kon- 
taminációs magmafejlődésre mutat. Csaknem végig jellemző rá az erős klori- 
tosodás, karbonátosodás.

A szubvulkáni test méreteire jellemző, hogy a Nb. 3. sz. fúrástól kb. egy 
km-re telepített Kóspallag 10. sz. fúrás 83,5 m vastagságban szintén ezt a 
kőzettípust harántolta.

A kőzetelváltozások okozta elhatárolási bizonytalanságok ellenére úgy 
tűnik, hogy a Márianosztra—Nagyirtás-puszta—Lajos-forrás környéki kőzet
változatok ugyanannak a szubvulkáni, helyenként felszíni, dácitos—andezites 
összetételű vulkánosságnak a kőzetei és térbeli, genetikai kapcsolatuk pedig 
tovább nyomozható a Zálog-bércen keresztül a Rózsa-hegy—Pogány-hegy 
sajátos biotitamfiboldácitja felé.

Neogén vulkánosság (kárpáti—badeni emelet)

A felsőoligocén fekvő és a badenien üledékösszlet, mint fedő a neogén 
vulkáni összlet egy részét a kárpáti emeletben jól lehatárolja.

Kőzettani, kőzetkémiai tekintetben e vulkáni fázisba kell sorolnunk az 
extruzív dómokat és sziliéként benyomult dácittesteket, melyeknek egyike 
a klasszikus feltárásáról már régóta ismert nógrádi Várhegy biotitdácitja 
(helyesen riodácitja) vagy a ló-hegyi útbevágás (Négyhányás) és a Nagy- 
Gyertyános feltárásai. Mind szövetében, mind összetételében igen heterogén 
kőzettársaság tartozik ide, melyek több szakaszú kontaminációs fejlődését a
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benyomulás, a nem konszolidálódott tengerfenék üledékeivel való érintkezés, 
a tengerfenéki vulkánosságra jellemző' sajátos autoklasztos törmelékképződés 
még inkább ezerarcúvá tett. Bár a teljesen üveges kőzet változatok igen ritkák, 
e kőzetcsoportra mégis a R ittmann által javasolt hialoklasztit kőzetnév illik. 
Az erős agyagos kőzetkontamináció következménye a gránát állandó jelenléte 
e kőzettípusokban (gránátos biotitamfiboldácit és hialoklasztit, 8).

Ma még nincsenek pontosabb adataink az ennél valószínűleg fiatalabb, 
már badeni emeletbe sorolt vulkáni tevékenység (,,fő paroxizmus” ) időbeli 
besorolására, pontosabb taglalására. Még bizonytalanabb a hegység középső 
részén a legfiatalabb réteg vulkáni sorozat amfibolos piroxénandezitjének és 
agglomerátumának helyzete.

A Szokolya 6. sz. fúrásban felsőoligocénre, 28,3 — 73,2 m mélységközben, 
biotitamfibolandezit agglomerátum (7) és biotitamfibolandezit (6) rétegvulkáni 
összlete települ. Ennek fedője a közeli Szokolya 2. és 11. sz. fúrásból badenien 
üledékösszlet formájában ismert.

Maga az agglomerátum összlet biotitban és amfibolban rendkívül gazdag, 
plagioklász kristály töredékei között a zónás, erősen zárványos változat mellett 
ép, zárvány mentes, víztiszta ikerlemezes plagioklász egyenlő arányban talál
ható. Mind a biotit, mind az amfibol esetében gyakoriak a vörös barna, erősen 
zónás nagy vastartalmú változatok (a biotit esetében az oxilepidomelán). 
Sekély vizű tengerfenéki vulkánosságra utal az agglomerátumban található 
biotitamfibolandezit autoklasztos, törmelékes szerkezete (hialoklasztit), mely
nek elhatárolása a valódi törmelékszórásból származó piroklasztikumtól és a 
lebontásból származó pszeudoagglomerátumtól nem a legegyszerűbb feladat.

Medencebeli üledékkel kevert tufitos, túlnyomóan áthalmozott, osztályo
zott változatát a Verőce 1. sz. fúrás tekintélyes vastagságban (180 m) tárta 
fel. A Szokolya 2. és 11. sz., illetve a Szokolya 1. sz. fúrás szintén feltárta ezt 
a biotitamfibolandezit agglomerátum szintet, az előbbi kettő badenien üledékes 
fedője, illetve az utóbbi valószínű egerien fekvője földtani helyzetét is jól 
rögzíti. Jellegzetes ásványos összetétele, szövete alapján ez a piroklasztikum 
szint monomikt jellegénél fogva a Nagybörzsöny 11., Kóspallag 9., Ipolvda- 
másd 2. és Letkés 3. sz fúráson át jól követhető egészen az Ipoly völgyéig.

A Szokolyától DNy-ra és DK-re mélyített fúrások e vulkánosság piroxén- 
amfibolandezit összetételű tagjait tárták fel. Ebben a homogén láva erdetű, 
gyakran pszeudoagglomerátumos lebontású változatok — az eddigi feltárások 
szerint — gyakoribbak a valódi piroklasztikum szinteknél (Nm. 3., 4. és Kp. 
12. sz. fúrás). Az általában erős karbonátosodás és oxidáció nemcsak a pontos 
kőzetmeghatározást teszi gyakran bizonytalanná, hanem a pszeudoagglo
merátumos elbontású és a valódi, elsődleges törmelékes szerkezetű szakaszok 
megkülönböztetését is megnehezíti. Különösen érvényes ez a Kóspallag 8. sz. 
fúrás szelvényére. A Szokolya 8., 9., 10. sz. fúrás jelentéktelen vastagságban 
ugyanezt a piroxénamfibolandezit agglomerátum szintet tárta fel.

A felszínen csak kisebb kibúvásokban (Magyarkút) jelentkező ,,középső” 
riolittufát egyedül a Hont 1. sz. fúrás harántolta. A szokolyai medence badeni 
iiledékösszletéből felszíni gyűjtésből a diatomás rétegek közé települten számos 
riolittufa szint ismert. E finomszemű, vitroklasztos, hullott riolittufa egy 
része kétségtelenül a hegység területén kívüleső központokból, más része a 
,,középső” riolittufa anyagának áthalmozásából származhat.

A legfiatalabbnak tekinthető amfibolos piroxénandezitet és agglomerátu
mát, melynek súlypontja a Börzsöny központi és északi részére esik, fúrás
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eddig nem harántolta. (A következő év feladata lesz, hogy jól telepített fúrá
sokkal ennek felépítéséről és feküjéről újabb adatokat szerezzünk.) A részletes, 
l:10 000-es méretarányú térképezés alapján olyan kulcsfeltárások, mint a 
Nagvinóc gerince, Nagy hideg-hegy—Csóványos közötti kibúvások segítségével 
és azok mikroszkópos vizsgálatával legalább három effúziós szakaszt és az azt 
elválasztó piroklasztikum szintet sikerült elkülöníteni. Ezek egymásra követ
kező fejlődési sort képviselnek, melyet a kristályossági fok növekedése, az 
airifiboltartalom csökkenése, az izometrikus habitusú plagioklász fenokristá- 
lyok mennyiségének csökkenése, az egyszerűbb albitikres, oszlopos habitusú 
plagioklász egvedek számának uralkodóvá válása jellemez.
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VOLCANOLOGICAL HISTORY AND PETROGENESIS 
IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
P. Gy ar m at i

In the course of the regularly-spaced reambulation of the Börzsöny 
Mountains both boreholes and exposures were sampled. Their petrographic 
and petrochemical analyses have allowed the author to outline Börzsöny’s 
volcanological history as follows:
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1. In synchrony with Late Oligocene Sedimentation, Paleogene volcanism 
(“ initial phase of activity” ) began with mixed tuff and agglomerate ejecta 
and went on with dacitic—rhyodacitic—, explosive to effusive (flood tuffs) 
activities. Their products were accumulated in partly submarine, partly ter- 
restrial environments. Similar were the conditions under which the hyper- 
sthene-biotite-hornblende andesitic and dacitic volcanism of the Márianosztra 
region took place, whose frequently detrital, hyaloclastic structure is an indi- 
cation of a typical sea-floor volcanism. Beside surfacial volcanism the formation 
of huge subvolcanic bodies is also characteristic (borehole Nagybörzsöny—3).

2. In the Carpathian Stage of the Miocéné the volcanic activities continued 
with ejecta of biotite-hornblende andesitic pyroclasts and lava effusion. As 
suggested by recent paleontological résülts it is this phase that must account 
fór the extrusive dacite domes settled in the Carpathian sediments (Várhegy 
at Nógrád) and the synsedimentary Carpathian lava flows (Négyhányás). 
The material of the “ Middle” Rhyolitic Tuff available in traces déri ved írom 
eruption centres situated outside the Börzsöny area. The hornblende-pyroxene 
andesites of the youngest volcanic activity (“ main paroxism” ) were poured 
onto the surface in at least three effusive phases. The presence of a multiphase 
volcanism is indicated by sedimentary layers frequently interbedded in the 
lower pyroclastic horizons, and the increasing activity of volcanism is evidenced 
by the disappearance of interbeddings and the coarsening of grain size.

Supplement I. Schematical columnar sections of boreholes exposing volcanics in the 
Southern Börzsöny Mountains. (P. Gy a r m a t i, 1973.)
1. Diluvium, alluvium, 2. Badenian sedimentary sequence, 3. pyroxene-andesitic agglom
erate, 4. pyroxene-hornblende andesite, 5. pyroxene-hornblende andesitic agglomerat- 
es and tuffs, 6. biotite-hornblende andesite and hyaloclasts, 7. biotite-hornblende an
desitic agglomerate, 8. garnetiferous biotite-hornblende dacite and hyaloclasts, 9. gar- 
netiferous hornblende dacite, 10. garnetiferous biotite-hornblende dacite, 11. garnetiferous 
hypersthenic biotite-hornblende dacite, 12. hypersthenic biotite-hornblende andesite, 13. 
garnetiferous biotite-hornblende dacitic agglomerate, 14. dacitic flood tuff, 15. propy- 
litized garnetiferous biotite-hornblende andesite, 16. propylitized garnetiferous bio
tite-hornblende andesite-dacite of clastic structure, 17. mixed tuffs and agglomerates, 
18. micaceous siltstone, silty clay („Schlieren” sequence), 19. „Kiscell” Clay


