
A Honti-szakadék földtani értékei
A Börzsöny uralkodóan miocén vulkáni kõzetekbõl épül fel,1 de a hegység peremein számos feltá-

rásban bukkannak elõ üledékes képzõdmények is. Ezek egy része (északi és keleti perem) a vulkáni
mûködés elõtt, más részük (nyugati és déli perem) a vulkanizmus befejezõdése után rakódott le. Az üle-
dékes kõzetek változatos, többnyire tengeri környezeti feltételek mellett képzõdtek, és ennek megfele-
lõen változatos formában jelennek meg. Ugyanez elmondható a bennük elõforduló õsmaradványokról
is, hiszen az oligocén (34–23 millió évvel ezelõtti) és miocén (23–5,3 millió évvel ezelõtti) tengerek
egykori élõvilágának szinte minden fontos csoportja képviselteti magát a Börzsönyben.2

A vulkanizmus elõtti üledékes kõzetek a
hegység északi és keleti pereme mentén buk-
kannak elõ. Ezek egyik leghíresebb, és legré-
gebben ismert lelõhelye a Börzsöny hegység
északi szegélyén, Hont községtõl délre talál-
ható Honti-szakadék.3 A Börzsöny északi ré-
szének üledékes képzõdményeit vizsgálva
már a múlt század elején megállapították,
hogy az andezit-képzõdés elõtti üledékes kõ-
zetek a Honti-szakadékban és a Szent Já-
nos-árokban vannak feltárva, míg Kemence
környékén a kitörés utáni üledékeket figyel-
hetjük meg. A Hont környékén lerakódott
üledékes kõzeteket a múlt század közepén

számos szerzõ a középsõ-miocén korábbi szakaszába helyezte, amit ma kárpáti emeletnek nevezünk.4

Részletes vizsgálatokat azonban senki nem végzett a területen. Ezt a hiányt végül Borza Tibor pótolta
az 1970-es évek elején, akinek a szakdolgozati témája a Hont környéki õslénytani és rétegtani vizsgála-
tokra terjedt ki.5

A felszínen tanulmányozható képzõdmények közül a parassapusztai homokos kavics összlet a leg-
idõsebb, amelyre fokozatosan finomodó szemcsenagysággal az ún. honti slír települ, majd a slír fölött
található a Bába-hegyi pernás konglomerátum. Ezek a képzõdmények egy teljes üledékciklust alkot-
nak. Az alsó kavicsos rétegsor a ciklus transzgressziós szakaszához tartozik, amikor a tenger elöntötte a
területet. A homok, majd az agyag egyre mélyebb tengeri környezeteket képvisel, míg a felsõ konglo-
merátum a regressziós szakaszt jelenti, amikor a tenger visszahúzódott a területrõl, és emiatt ismét egy-
re sekélyebb lett a tenger. Erre az üledékes sorozatra üledékhézaggal települnek a börzsönyi
andezitagglomerátum- és -tufa-rétegek.6

Ez a történet nyomon követhetõ az üledékes kõzetek õsmaradvány-tartalmában is. A parassapusztai
kavics a Nagy-hegy északi oldalában bukkan elõ a Hont és Parassapuszta közötti mûút oldalában lévõ
bányában. A kavicsos rétegek szinte teljesen õsmaradvány-mentesek, míg a homokos rétegekbõl csak
szivacstûket említenek. A rétegsor felsõ, finomabb szemcsés részébõl kagylók (Chlamys és Tellina),
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csigák (Conus), valamint
tengeri sünök (Schizaster)
kerültek elõ. Az iszapfaló,
aljzatba ásódó tengeri sünök
Borza Tibor szerint középsõ
szublitorális zónát (30–120
méter vízmélység) jelez-
nek.7 A honti slír alsó ré-
szén, a szakadék északi be-
járatánál homokos agyag
bukkan elõ, melyben magá-
nos korallok, kagylók
(Flabellipecten), csigák
(Hinia, Conus, Ringicula,
Turris) és mikroszkopikus
méretû egysejtûek (Fora-
miniferák) találhatók. A be-
járattól 80–100 méterre, a
szakadék oldalfalában 15
méter vastag sötétszürke, kemény meszes agyag található, amely a szakadék vízeséseinek lépcsõit is al-
kotja. Magános korallok (Flabellum) és csigák (Hinia) mellett fõleg kagylókövületekre (Cardiolucina,
Saxolucina, Macoma) bukkanhatunk ezekben a rétegekben.8

Az iszapba ásódó kagylók, és a fénykerülõ, iszapos tengerfenékre jellemzõ Flabellum korallok a
középsõ-szublitorális öv alján, növényzettõl mentes tengeraljzaton éltek. Helyenként homokkal kitöl-
tött féregjáratok és szenesedett növénymaradványok is megfigyelhetõk ezen a részen. A szakadék felsõ
végén agyagos homokrétegek alkotják a rétegsort, amelyet Borza Tibor a szomszédos Szent János-árok
molluszkás homokjával azonosított, ahonnan nagyon gazdag makrofaunát ismertetett.9

A sárga, agyagos homokból egysejtûek (Foraminifera), szivacstûk, kagylósrákok (Ostracoda), mo-
haállatok (Bryozoa) és halak hallókövei (otolithusok) iszapolhatók, míg a makrofaunát csigák, kagylók,
magános korallok, kacslábú rák (Balanus) -töredékek, pörgekarúak és cápafogak képviselik. Az aljza-
ton mászó, illetve lágy iszapba beásódó ragadozó csigák (pl. Polinices, Hinia) fúrásnyomait számos pu-
hatestû-maradványon megfigyelhetjük. A kagylók között vannak iszapba ásódó (Nucula, Corbula,
Macoma) és a tenger aljzatán heverõ, illetve oda rögzülõ (Cardita, Chlamys, Anadara) formák egy-
aránt. Ezek a tengervízbõl szûrik ki a táplálékukat, emiatt a viszonylag erõsebben mozgatott vizet ked-
velik. A lerakódási mélység Borza Tibor szerint sekély szublitorális (1–30 m) volt.10

A Bába-hegyi pernás konglomerátum a Honti-szakadék felsõ végénél található, a Bába-hegy nyugati
oldalában. A konglomerátum kavicsai fõleg kvarcit és gneisz anyagúak. A kavicsok egy részét megfúr-
ták a fúrókagylók és egyéb bioerodáló szervezetek, míg másokat vörösalgák („Lithothamnium”) rétegei
vonták be. Az egyéb faunaelemeket fõleg a vastag héjú kagylók alkotják (Isognomon [=Perna], Ostrea,
Anomia). Emellett magános korallok, Turritella csigák és kacslábú rák (Balanus) -töredékek is gyûjthe-
tõk ezekbõl a rétegekbõl. Az erõs mozgatottságot is elviselõ vastag héjú kagylók és a megfúrt kavicsok

tengerpartot jeleznek, közvetlenül az apályszint alatt.11

Borza Tibor rétegtani értékelése szerint a parassapusztai
homokos kavics az ottnangi emeletbe, vagy a kárpáti alsó ré-
szébe, míg a szürke meszes agyag a kárpáti emelet felsõ részé-
be tartozik. A Szent János-árok faunája viszont egyértelmûen
bádeni korra utal, szemben a korábbi nézetekkel, amelyek ezt
is a kárpáti emeletbe sorolták. Borza Tibor vizsgálatai alapján
ezek az õsmaradványok egyidõsek a Kismarosi Tufit faunájá-
val. Ez arra utal, hogy a vulkanizmus a Börzsöny északi és déli
részén egyaránt a kora-bádeniben kezdõdött.

Dulai Alfréd
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Flabellum sp., magános korall Isognomon (=Perna) sp., kagyló

Cubitostrea digitalina, kagyló


