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A BÖRZSÖNYI PALEOVULKÁ.N REKONSTRUKCIÓJA35 

Balla Zoltán

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak; Volcan, Volcanien, Cal- 
deira, Neck, Dyke, Andésite, Méthode-géophysique, Erosion, 
Miocene-moyen (Badenien-inférieur), Hongrie-Monts-NE-(Bör
zsöny )

BEVEZETÉS

A. Börzsöny-hegység csaknem kizárólag vulkánitokból 
áll, Az ezekben a középkor óta ismert és hosszú időn át mü
veit nemes- és szinesfémércek folyamatban levő ujrakutatása 
/19-20, 28-29, 32-35/, továbbá hazánk nagyszerkezeti képének 
és földtani fejlődésmenetének évszázados tanulmányozása egy
re sürgetőbben igényli egységes, megalapozott felfogás ki
alakítását a hegység vulkánizmusáról, Ennek korszerű módsze
re a paleovulkanológiai rekonstrukció, melynek lényege az 
ősi (a holocénnél, tágabb értelemben a negyedkornál idősebb) 
vulkánok — ■ továbbiakban: paleovulkánok —  kitörési jelle-' 
geinek megállapítása, morfológiájuk~és belső felépítésük főbb 
vonásainak meghatározása (az elhelyezkedés és a méretek 
konkretizálásával), végül a vulkáni fejlődésmenetnek, az ős
földrajzi környezetnek és a szerkezeti-mélységi kapcsolatok
nak tisztázása. Jelen munkánkban valamilyen mértékben a pa
leovulkanológiai rekonstrukciónak —— az utolsó kettő kivéte
lével —  minden részével foglalkozunk, *

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat általános Földtani 
Szakosztályának 1976 nov, 15-i ülésén
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A Börzsöny évszázados tanulmányozásának történetét 
több munka /2.4, 25/ ismerteti behatóan, ezért szükségtelen
nek látjuk, hogy kitérjünk erre is. A földtani felépitésről 
és fejlődésmenetről többféle felfogás alakult ki, amelyeket 
ugyancsak számos mü /5, 2.5-25/ taglal. Azt a megoldást vá
lasztottuk, hogy a zárószóban kiemelten összesítjük mindazo
kat a korábbi következtetéseket és felfogásokat, amelyeket 
munkánkban felhasználtunk. Az ismertetésben ezekre nem térünk 
ki külön, legfeljebb egyes esetekben a forrásmunkák megjelö
lésére szorítkozunk.

A paleovulkanológiai rekonstrukciót elejétől végig 
tényadatokból kiindulva folytatjuk le, menetközben vizsgálva 
az egyes momentumok megalapozottságát.

1, A VULKÁNOSSÁG ÖSSZESÍTŐ JELLEMZÉSE

A. paleovulkanológtai rekonstrukció megkezdése előtt 
célszerű tisztáznunk, milyen tipusu, milyen méretű objektu
mokat várhatunk a Börzsönyben,

A hegységet szelvényben váltakozó, andezites összeté
telű lávakőzetek és piroklasztitok alkotják; Az összlet r é- 
tegvulkáni jellege egyértelműen megállapítható. A hozzákeve
redett vagy közbetelepült üledékes anyag mennyisége igen cse
kély.

Ismeretes /10, 21, 26/, hogy a kitörési típus első
sorban a magma viszkozitásától és illóanyagtartalmától függ,
A. viszkozitás a hőmérséklet csökkenésével nő. A hig és forró 
magma könnyen folyik, tehát a felszínre jutva főleg lávataka
rókat ás lávaárakal alkot. Az alacsony viszkozitás folytán 
a nyomáscsökkenéssel felszabaduló illóanyagok buborékok alak
jában gyorsan a magma felszínére jutnak; igy a magma még a 
kürtőben megszabadul gáztartalmától. Ezért a hig magma kitö
rése nyugodt, gyakorlatilag csak lávakőzeteket eredményez.
Ez az u.n, hawaii típus /21, 57» 59/.
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A hőmérséklet csökkenése, a viszkozitás növekedése 
először abban tükröződik, hogy az elkülönült gázbuborékok 
emelkedése megnehezül; a gázkiválást fortyogás kiséri, s en
nek során a képlékeny láva kisebb -nagyobb foszlányai szóród
nak a levegőbe, ahol jellegzetes sálakos-zónás, csavarodott, 
"kenyárhéjas" bombákká és lapillikké alakulva dermednek meg,
A magma állandóan megolvadt állapotban van, s a fort-yogással 
kisárt gázkiválás folyamatosan, gyakorlatilag szünet nélkül 
megy végbe, időnként lávaömlésekkel, Ez az u,n, strombolj tí
pus /21, 37s 39/*

A viszkozitás további növekedése a gázfázis elválá
sát rendkivül megnehezíti, A. hőmérséklet közel kerül az ol
vadásponthoz, s igy a vulkáni működést természetszerűleg ki
sérő hőingadozások minimumaiban a magma felszinközeli részei 
könnyen megdermednek. Ha a gázfázis nyomása legyőzi a megder
medt magma ellenállását, nagyerejü robbanás töri össze a mag
maanyagot és szórja azt a levegőbe szilárd állapotban. A hir
telen fellépő nyomáscsökkenés láncreakcióként további gázki
válást indukál a magma kevésbbé viszkózus részeiben is, fi
nom kristály- és üvegtörmelékké porlasztva a hirtelen felfor
ró lávaanyagot. E kitörések mindig szakaszosak, s jellemzőjük 
a hatalmas fekete hamufelhő, A legintenzivebb kitörések a 
felszinközelben kihűlt teljes magmaanyagot kiszórják, lehető
séget teremtve a mélyebb magmaadagok nyugodtabb degazációjá- 
hoz és felszínre kerüléséhez, Ezek —  forróbbak lévén —  ke
vésbbé viszkózusak, s igy lávaömléseket képeznek, melyek sze
repe azonban a piroklasztitokéhoz képest alárendelt, Ez az 
u.n. vulkánói-pliniusi típus /21, 37? 39/»

Igen viszkózus magmák 'ellenálióképessége még tovább 
nő, ami rendkívülivé teszi a robbanások erejét ás növeli a 
köztük levő szüneteket, gyakran irányítottá változtatva ma
gukat a robbanásokat. Az illóanyagtartalmát elvesztett visz
kózus magma a felszínen nem tud szétfolyni, s igy különféle
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extruziv és protruziv képződményeket (kúpok, JJüfokok stb. ) 
alkot. Ez az u.n. peléei-katmai típus /21, 37> 39A

A börzsönyi vulkanizmus tipomorf ;jellegei az aláb
biak.

1. A rétegsorban a piroklasztítok szerepe igen nagy, 
igy a hawaii tipus eleve kizárt, a stromboli tipus pedig ke
véssé valószinü.

2. A piroklasztikus anyagban ritkák a típusos sala- 
koszónás és levegőben csavarodott bombák vagy Lapillik, a 
litokiasztok túlnyomó része szabálytalan alakú, szilánkos 
jellegű, tehát a stromboli tipus is kizártnak vehető.

3. A piroklasztitokban mindenütt igen nagy szerepet 
játszik a finom szórt anyag —  a ledurvább, óriástömbös agg
lomerátumokban is. A kitöréseket tehát rendszeresen hatal
mas hamufelhők képződése kisérte, ami a vulkánói-pliniusi és 
a peléei-katmai tipus jellemzője.

4. Igazolt extruziv képződmény a Börzsönyben nem is
meretes; a lávakőzetek zöme bizonyíthatóan effuziv vagy szub- 
vulkáni testek alakjában települ, vagyis a peléei-katmai ti
pus kizárható.

Mindennek alapján világos, hogy a kitörések vulká- 
nói-plíníusi típusúak voltak, ami a klasszikus értelemben 
vett rétegvulkánok fontos jellemzője.

A vulkánói-pliniusi kitörésekkel működő mai réteg
vulkánok magmája az esetek többségében andezites összetéte
lű. E rétegvulkánok alapátmérője legalább 3— 40 km, átlago
san 20— 30 km; magasságuk ennek megfelelően sókszáz métertől
3— 4 km-ig változhat. A lefolytatott elemzés alapján a Bör
zsönyben is elsősorban ilyen paleovulkán(oka)t várunk.

A hegység méretei nem zárják ki annak lehetőségét, 
hogy egyetlen paleovulkánnal számoljunk. Minden tudományos 
elemzés során elsősorban a legegyszerűbb változatok vizsgá
landók, csak abban az esetben térünk át más lehetőségek elem-
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zésére, ha a tények e feltevéssel vagy annak következményei
vel ellentmondásba kerülnek. Ezért a rekonstrukció során 
eleve abból indulunk kj, hogy az égész hegység egyetlen 
pa.1 eovudkán maradványa,

A diszlokáltság és a lepusztitottság foka, a paleo- 
vulkán(ok') megtart ott sági állapotának meghatározó tényezői,
A K-i hegységperemen megállapitható a vulkáni összlet fékü
kének lapos dőlése ás a vastagsághoz képest elhanyagolható 
összetöredezettsége. A diszlokáltság egészében véve tehát 
jelentéktelen, vagyis a megtartottságot elsősorban a.z- erózió 
határozza meg, Az erózió mélysége közvetlenül nem becsülhető 
fel, azonban az összlet jelentős (legalább 1 km-es') vastag
sága reményt ad arra, hogy a lepusztitottság nem túl mély, 
vagyis a megtart ottság elégséges a rekonstrukcióhoz,

2. A. MASABÖRZ SÖNYI PALEOVULKÁN

A vulkánok legszembetűnőbb jellegzetessége alakjuk. 
Pleisztocén, sőt pliocén korú képződményekben (Bálátonfelvi- 
dék, Etiópia, Mongólia stb.) már ennek alapján is egyértel
műen rekonstruálhatók a teljesen kialudt vulkánok, sőt a 
paleovulkánok is, Kézenfekvő ezert megvizsgálnunk, nem is
merhet ők-e fel a Börzsönyben valamely paleovulkán maradvá
nyai tisztán morfológiai jellegzetességekből, Pozitiv ered
mény esetén már tudatosan olyan szempontból vizsgálhatjuk 
meg a földtani felápitás főbb vonásait, milyen mértékben 
vannak összhatígban a morfológiai rekonstrukció eredményei
vel.

2,1 Morfológiai elemzés

A rétegvulkáni jelleg ás a vulkánói-pliniusi kitö
rési tipus alapján legalább 6— 8 km átmérőjű, egészében vé
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ve kupszerü hegycsoportot kell keresnünk —  tölcsérszerü mé
lyedéssel a közepén. A domborzati térképen világosan kiraj
zolódik egy ilyen hegycsoport a Magas-Börzsönyben: a Fekete
völgytől K-re kezdődően a legmagasabb csúcsok és gerincek 
csaknem zárt gyűrűt alkotnak, amelynek külső oldalán túlnyo
mórészt a gyűrű középpontjától sugárirányban szétfutó völgyek 
vannak 0^_ábra). Ez a kép önmagában véve is rendkivül emlé
keztet arra, amit egy nem túl mélyen lepusztult paleovulkáni 
kúp esetében várhatunk,

A hasonlóságot csak elmélyíti, hogy a sugárirányú 
völgyeket az É-ÉK-K-DK-i oldalon völgyiv és azon túli gerinc- 
iv zárja le. Az utóbbiról többhelyütt sugárirányú völgyek 
futnak le, ami egy szómmá feltételezését teszi lehetővé; ez 
egy korábbi paleovulkáni kúp maradványa lehet, A szommák 
ritkán zártak, többnyire csak a kúpok egyik oldalán észlel
hetők /10, 21, 39/- A sugarakra merőleges morfológiai elemek 
a DNy-i oldalon is kimutathatóak, de itt már nemigen értel
mezhetőek szommaként, bár kétségkívül lehatárolják a feltéte
lezhető paleovulkánt,

A minőségi hasonlósággal nem elégedhetünk meg. Ezért 
közelebbi vizsgálat alá vesszük a paleovulkáni kúp rekonst
ruálhat óságát , olymódon, hogy morfometriai paramétereit mai 
vulkánokéival vetjük egybe,

A sugárirányú völgyek ÉK, K, DK és D irányban 6— 7 km 
távolságig követhetőek; ez a paleovulkáni kúp alap átmérőjét;
12— 14 km-ben határozza meg, ami egy kisebbfajta mai réteg
vulkánnak felel meg.

A Magas-Börzsönyben feltételezett paleovulkán k.upfe- 
lülete utólagos erózió által jelentősen roncsolt. Maradványai 
a sugárirányú völgyeket elválasztó gerinceken kereshetők, A 
domborzati térképeken a gerincek azonos magasságú pontjait 
összekötve megkaptuk a gerinceket burkoló felület szintvona
las térképét (2_1_ábra). Ezen a központtól legjobban eltávo-
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Lodó —  a vizválasztó gerinegyürün pedig a központhoz leg
jobban közelitő —  szakaszokat mindenütt kifelé domborodó 
burkoló vonalakkal fedve olyan felület képét kaptuk meg, a- 
mely a jelenlegi domborzattól való elszakadás nélkül maximá
lis közelítést adott a feltételezhető paleovulkáni kúphoz 
(3^_ábra). Nyilvánvaló eróziós deformáltsága ellenére e fe
lület már valóban erősen hasonlít egy vulkáni kúp felszíné
hez.

Mindhárom térképen (1—3• ábra) szembetűnő egyrészt, 
hogy a belső gerincgyürü K-i oldalán 200 m-rel nagyobb magas
ságok vannak, másrészt, hogy a K-i szektor lejtői laposabbak, 
mint a Ny-i szektoréi. Ez úgy értelmezhető*; hogy a paleovul
kán kibillent helyzetben van, s feküje NyÉNy felé lejt, A. 
kibillenés feltételezése összhangban van azzal a ténnyel, 
hogy K-en a vulkáni összlet feküje, Ny-on pedig annak fedüje 
van a felszínen —  közel azonos tszf. magasságban, —  a fekü- 
és fedővonal ÉÉK-DDNy lefutása pedig (1. ábra) -—  a feltéte
lezett kibillenési iránnyal,

A másodfokú burkoló felület (3j._ábra) átlagos lejtő
szöge a KDK-i oldalon 3°? a NyÉNy-in 8° körüli, Ez egyrészt 
a kibillenés szögét (8~3):2 = 2°30? körülinek adja, másrészt 
az eredeti átlagos lejtőszöget (8+3) :2 = 5°30!'--nak —  a cent
rumtól 4— '5 km-re; ez a kisebbfajta mai vulkánok megfelelő 
lejtőszakaszaival egyező érték,

A Magasbörzsönyi paleovulkán hiányzó felső részét 
mai vulkáni kúpokkal való összevetéssel rekonstruálhatjuk 
(4_1_ábra). Eszerint relatív magassága 1,2 km körüli lehetett; 
a szelvényekből kibillent állapotban"visszaszerkesztett 
szintvonalas térkép (5^_ábra) meglehetősen jól egyezik a mai 
domborzat'kétfokozatú burkoláséval kapott térképpel (3* áb
ra). A Magasbörzsönyi paleovulkán kupfelülete tehát morfo- 
metriai jellegeit tekintve kielégítő biztonsággal rekonst
ruálhat ó ®
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Nyitott maradt azonban a központi terület kérdése,
A vízválasztó gerincgyürü átmérője 3*7 és 5>5 km között in
gadozik, vagyis egy mai kráterénál legalább háromszorta na
gyobb. A gyűrűn belüli terület méretét és alakját tekintve a 
kalderák kategóriájába tartozik, A kalderák felosztására és 
eredetére vonatkozóan igen nagyszámú felfogás látott napvi
lágot. Az újabb irodalom /21, 39* 40/ alapján elegendőnek tű
nik három fő típusukkal számolnunk: robbanásos, beszakadásos 
és eróziós kalderákkal.

1. A robbanásos kalderák eredetüket tekintve a kráte
rekkel azonosak, s azoktól csak nagyobb méreteikkel különböz
nek. Olyan nagyerejü robbanások eredményeképpen jönnek létre, 
amelyek a vulkáni kúpok felső részét megsemmisítik ás helyén 
tölcsérszerü mélyedést hoznak létre. A mai kutatók röbbsége 
egyetért abban, hogy méreteik felső határa 1,5— 2 km-re tehe
tő. Alsó határuk megvonására (a kráterek felé) nincs objektív 
krit árium.

2, Beszakadásos kaldera nagyerejü kitörés során jön 
létre, amikor a feIszinközeli másodlagos (periférikus) mag
makamra hirtelen kiürül, s annak fedője berogy, Robbanásos 
kalderák esetében zömmel a korábbi kitörések anyaga szóródik 
ki; a beszakadást kiváltó kitörések viszont főleg homogén 
összetételű anyagot szórnak ki, amely az uj magmaanyagból 
származik. Ez megkülönböztetésük egyik objektív kritériuma. 
Paleovulkánok esetében a beszakadásos kalderák kijelölése a 
határukat képező gyűrűszerű törésrendszer nyomozásával és a 
belső rész besüllyedt voltának megállapításával történhet,
E kalderák méretei néhány km-től néhányszor tiz km-ig terjed
hetnek; /21, 27/. Hasonló jellegű, de még nagyobb méretű szer
kezetek a vulkánotektonikus depressziók, melyek átmérője elér
heti a 80— 100 km-t is. A méretek növekedésével a körvonalak 
egyre szabálytalanabbá válnak, azonban a beszakadásos kalde
rák kategóriája felső határának megvonására objektív krité
rium nem ismeretes.
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3, Az eróziós kalderákra exakt meghatározást iroda
lomból nem ismerünk, bár e kifejezést széltében-hosszában 
használják, Olyan objektumokat sorolunk ide, amelyek morfo
lógiai jellegei és méretei az egyéb kalderákéval azonosak, 
de eredetük tisztán erózióra vezethető vissza. Tipikus eset 
az alábbi: a vulkáni kúp lejtőjén törvényszerűen létrejövő 
sugárirányú völgyek egyre jobban hátravágódnak, majd egyikük 
lecsapolja a krátermályedést, melyben ezt megelőzően gyakran 
alakul ki egy vagy több tó; a~le csapolás erősen meggyorsítja 
a kráterfal eróziós roncsolását, s igy megindulhat a krátert 
övező gerincgyürü kifelé migrálása; ezzel a krátermélyedés 
megnő s eróziós kalderává alakul át.

Vizsgáljuk meg, melyik esettel állhatunk szemben a 
Magasbörzsönyi paleovulkán esetében, Robbanásos kalderához a 
méretek túl nagyok, a beszakadás kritériumai pedig tisztán 
morfológiai elemzéssel nem bizonyíthatóak. Ugyanakkor megvan 
a hátravágódott sugárirányú völgy a krátérmélyedést belülről 
roncsoló völgyhálózatával: ez a Feketevölgy, amelynek csak a 
vízválasztó gerincgyürün belül jelennek meg komolyabb mel
lékágai (Brinó- és Kurucpatak), s ideesik vízgyűjtő terüle
tének legnagyobb része. Ez a körülmény kétségtelenné teszi 
eróziós folyamatok jelentős szerepét a kaldera kialakulásé
ban, bár nem zárja ki beszakadás lehetőségét sem.

Ossz esit és : A Magasbörzsönyi pal eovulkán rekonstruk
ciója a középén levő legalábbis részben eróziós eredetű kal
derával tisztán morfológiai és morfometriai alapon is eléggé 
meggyőzőnek tűnik.

2,2 Földtani .felépítés

Paleovulkáni kúpok felépítésében az alábbi főbb jel
legek várhatóak: szelvényük határozottan réteges, az egyes 
rétegek kifelé dőlnek, összetételük változása pedig centrál- 
szimmetriát mutat.
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Az 1975— 75« évi geoelektromos sekályszondázások 
adataiból szerkesztett szelvényekben a kúp egész területén 
100 m körüli vastagságú geoelektromos rétegek mutathatók ki 
a gerinclejtőszögekkel közel azonos dőlésben (6^_ábra). A ré
teghatárok felszinrelépési vonalának terepi ellenőrzésével 
tisztáztuk, hogy a különböző fajlagos ellenállású gecelektro- 
mos rétegek olyan rétegcsoportoknak felelnek meg, amelyekben 
az uralkodó törmeléknagyság és a durvább kőzettörmelék (li— 
tokiasztok) relatív mennyisége jelentősen eltér: a nagyobb 
fajlagos ellenállású geoelektromos rétegeknek megfelelő ré
tegcsoportok kőzeteiben átlagosan jóval több a litoklaszt, 
s közöttük sokkal több a durva (dm-m átmérőjű).

A geoelektromos rétegek fajlagos ellenállása a cent
rumtól kifelé haladva fokozatosan csökken, ami önmagában vé
ve is arra mutat, hogy a kőzetek összetétele vagy szövete a 
centrumhoz képest törvényszerűen változik, vagyis a kőzetkép
ződés szoros kapcsolatban állt a kupszerü településsel. Ez a 
körülmény kizárja a kupszerü település utólagos kialakulásá
nak lehetőségét —  a vulkáni anyagszállitást követően, pl. 
későbbi felboltozódással kapcsolatosan. Az ellenálláscsökke
nés legvalószinübb magyarázata az átlagos törmeléknagyság 
csökkenése, ami vulkáni centrumoktól kifelé haladva természe
tes jelenség.

A Iá'vápád ok kibúvásai, a gerinc gyűrűvel párhuzamos, 
koncentrikus lefutásuak (7i_á.bra); kontaktusuk és folyásos
ságuk mindenütt kifelé dől —  a gerinclejtőszögekkel közel 
párhuzamosan; ugyanez állapítható meg a sugárirányú völgyek 
oldalában is. Mindez a geoelektromos adatokkal összhangban, 
de azoktól függetlenül olyan képet mutat, amilyent egy paleo- 
vulkáni kúpban várhatunk. így tehát a morfológiai alapon le
folytatott rekonstrukciót a kúp vonatkozásában földtanilag 
megerősítettnek vehetjük.
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A központ 1 kaldera valamennyi geofizikai paraméter 
tekintetében elkülönül környezetétől, azonban ez az elkülö
nülés nem azonos jellegű és értelmű,

1. A. regionális gravitációs erőtérben maximum je
lentkezik (8±_ábra), amely a refrakciós szeizmikus mérések
kel. (9i_ábra5 összhangban nagyobb sűrűségű és nagyobb ru
galmasságú képződmények felszinközelbe kerülésével hozható 
kapcsolatba. Ez kizárja a kaldera beszakadásos eredetének 
lehetőségét, mivel nemhogy a besüllyedést nem igazolja, ha
nem ellenkezőleg: kiemelkedésről tanúskodik.

2. A regionális geomágneses erőtérben minimum (10._ 
ábra), a regionális gerjesztett polarizációs képben pedig 
meximum (_11_j._g-.bra) van a központban, A. geomágneses minimum 
valószínűié g a magas szuszceptibilitásu primér ásványok 
(magnetit, ilmenit) eltűnésével, a gerjesztett polarizációs 
maximum pedig szulfidásványok (elsősorban pirit) megjelené
sével állhat kapcsolatban. Az oxidos vasásványok szul.fi.do~ 
sakkal való helyettesítésének oka hidrotermális kőzetben-
tásban keresendő; ilyen bontás a kaldera területén régóta 
ismert.

5* A lokális geoelektromos ellenállás-térben (j2 
ábra) a kaldera közepetáján kb. 1,5x1,0 km-es közel izomét- 
rikus foltban éles maximum jelentkezik, amely a 1 oké. 1.1 s 
gravitációs erőtérből meghatározhat óan ( 3  -- ábra) környe
zeténél 0,4 g/cflA-rel nagyobb sűrűségű képződményekből ál
ló testtel kapcsolatos, A. geoelektromos mérések tanúsága 
szerint e test valamennyi kontaktusa meredek, közel függő
leges; fizikai jellegei alapján főleg lávakőzetekből áll
hat, alakjából Ítélve a környezetében lévő vulkánitokat át
töri. Ebből,továbbá méreteiből kiindulva szubvulkáni intru- 
ziónak vagy kürtőkitöltésnek egyaránt minősithető lenne, 
Kalderaközepi helyzete alapján valószínűbb, hogy kürt oki - 
töltés, Ezzel jobban összhangban állnak közel függőleges
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kontaktusai is: a rétegvulkáni összletekbe nyomuló szub- 
vulkáni testek gyakrabban települnek lakkolitként vagy te- 
leptelérként, a biszmalitként települő testeket viszont ál
talában kürtőbe nyomultnak tekintik,

A geofizikai mérések tehát amellett, hogy igazolják 
a valószinüsitett kalderának a környezetétől eltérő földta
ni felépítését, annak feltételezésére késztetnek, hogy a 
kaldera központjában 1— 1,5 km átmérőjű kürt okitöltés he
lyezkedik elő Fosszilis kürtőkitöltések'átmérője"leggyakrab
ban 0,5— 1,0 km körüli /38, 39/? de előfordulnak 1,5 km-esek 
is, vagyis a méretek egyezése teljesen kielégítő,’

A geofizikai adatokból levont következtetések 1976. 
évi terepi ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a nagy 
geoelektromos ellenállással és a környezeténél jóval maga
sabb sűrűséggel jelentkező test zömében olyan andezitből áll, 
amelyre jellemző a porfiros kiválások nagy száma ás viszony
lag jelentős méretei (1— 5 mm), továbbá a kőzet csaknem pó
rusmentes volta, gyenge szöveti irányitottsága s —  a kevéssé 
töredezett és kevéssé bontott részeken —  tömbös, parallel- 
epipedális elválása. Mindeme jellegek —  különösen a lávapa
dok hasonló összetételű andezitjének jellegeivel összevetve —  
viszonylag lassú lehűlésre, felszinalatti megszilárdulásra 
mutatnak. Hosszabb, a patakmedrekben is feltáratlan szaka
szok, továbbá a lejtőtörmelék anyaga alapján feltételezhető 
piroklasztitok jelenléte is —  de csak alárendelt mennyiség
ben. így tehát a geoelektromos-gravitációs maximumot bonyo
lult felépitésü, főleg szubvulkáni tipusu kőzetekből álló' 
t esttel "kapcsolhatják össze, melynek'jellege megfelel"egy 
ősi"kürt okit ölt ősének, azonban a rossz feltártság miatt ön
magukból a földtani megfigyelésekből ez a következtetés ne
hezen lenne levonható.

A geofizikai adatokból feltételezhető kürtőkitöltés 
környezetében, annak körvonalától mindössze néhányszáz méter
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távolságban a bontott piroklasztitokban sugáriránya andezit
tel s.reket eszeltünk (7» ábra). E telérek vastagsága néhány 
métertől 20——30 méterig változik; egyes hosszabb teléreken 
biztosan megállapíthatóan csökken kifelé. A telérek andezit
je üde állapotban a kürtőkitöltés andezitjéhez igán hasonló, 
mintában attól gyakorlatilag nem különböztethető meg. A. te
lérek belső (kürtőkitöltés felőli) szakaszain a kőzet gyakran 
bontott, bár többnyire nem túl erősen. A bontott féleségek 
mállott felületén jól látható a plagioklász-fenokristályok 
nagy sűrűsége —  mennyiségük legalább 30— 40%-ra becsülhető. 
Az üde változatokban inkább a szinesásványok (főleg amfibok) 
porfiros kiválásai szembetünőek.

A. telérként való település a kibúvások jellege alap
ján csaknem mindig biztosan határozható meg. Elég gyakran 
észlelhető a kristályok függőleges, csapásmenti sik szerinti 
orientáltsága. Egyes esetekben, pl. a Drinó D-i oldalában, a 
telérkontaktus közvetlenül fel van tárva, s települési elemei 
pontosan mérhetőek.

Sugárirányú andezittelérek jelenléte a geofizikai ma
ximum környezetében, attól 1,3"— 2 km távolságig szétfutóan, 
gyakorlatilag egyértelmű bizonyitéknak tekinthető a kürtőki
töltés valóssága s egyúttal rekonstrukciónk helyessége mel
lett. Ezért a Magasbörzsönyi paleovulkán létezését igazoltnak 
vesszük.

"Vizsgáljuk meg a centrumába eső gravitációs-szeizmi
kus maximum földtani értelmezhetőségét. A. szeizmikus szelvé
ny ék'legkézenfekvőbb interpretációja a prekainozóos aljzat 
kiemelkedése* Ennek átmérője 4— =5 bm körüli, amplitúdója 500- 
800 m, vízszintes metszete közel izometrikus (9® ábra). Mor- 
fometriai jellegei és a felette jelentkező hidrotermális bon
tás alapján a kiemelkedés hipabissziku.s intruzióval magyaráz
ható. Helyzete alapján az intrüzió szoros"kapcsolata a paleo- 
vulkánnai: nemigen lehet kétséges.
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2,5 Vulkáni fejlődésmenet

A Magasbörzsöqyi paleovulkán fékükében a Szokolya- 
15j továbbá a Perőcsány-7 és -8 fúrás tanúsága szerint sok
száz méter vastagságban vulkánitok települnek, vagyis e pa
leovulkán kialakulása egy hosszabb vulkáni folyamatsor részét 
képezi.

A paleovulkán fejlődésmenete a kúp.rétegsorának elem
zésével tisztázható, A. geoelektromos szelvények alapján a kap 
rétegsorában 5 rétegcsoport különíthető el; ezek fajlagos el
lenállása a nagyobb - kisebb - nagyobb vázlat szerint válto
zik, E rétegcsoportok feltehetőleg 5 működési szakaszt tük
röznek, az ellenállásingadozások pedig a kitörések átlagin
tenzitásának változásait.

Mindenütt a legfelső réteg fajlagos ellenállása a leg
nagyobb (néhányszáz ohm-m), mélyebb szintekben csak ennél ki
sebb fajlagos ellenállási!'rétegeket észleltünk. Ennek oka egy
részt az, hogy a legfelső réteg a legdurvábbtörmelékes és li- 
toklasztokban legdusabb kőzetekből áll, másrészt, hogy a biz
tos lávapadok nagyrásze ebbe a rátegcsoportba esik, így tehát 
az utolsó működési szakasz intenzitása jóval nagyobb volt va
lamennyi korábbiénál, s ezután a paleovulkán működése hirte
len szűnt meg,

A. közepén levő, sugárirányú t elérek koszorújával öve
zett kürtőkitöltés megmaradása arra mutat, hogy a paleovulkán 
működése egyszerű kialvással ért véget s nem beszakadással, s 
e kialvás, mint láttak,"a Vulkáni tevékenység intenzivebbé 
válását követően hirtelen következett be.

Magának a paleovulkánnak —  eróziós lepusztitottságát 
nem tekintve —  jó megtartottsága arról tanúskodik, hogy a 
kialvás után a környéken már nem volt jelentősebb vulkáni te
vékenység. 'E~következtetéssel'Összhangban áll az"a tény,"hogy 
a"Ny-i"hegységperemen a fiatalabb fedőüledékek közvetlenül a
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paleovulkán lejtőjére települnek. így tehát a Magasbörzsö
nyi paleovulkán a Börzsöny egyik legfiatalabb vulkáni ob
jektumának tekintendő.

A központjába eső aljzatkiemelkedés a paleovulkán 
belső felépítésével vízszintes és függőleges metszetben 
egyaránt határozottan diszkordáns, ami legegyszerűbben a 
feltételezett hipabisszikus intruzió fiatalabb korával ma
gyarázható: azt tartjuk, hogy ez az intruzió a Magasbörzsö
nyi paleovulkán kialvását követő legutolsó magmás impulzus 
t érméké, amely már nem érte el a felszínt.

így a paleovulkán területének valamennyi geomorfo
lógiai, geofizikai és földtani jellegzetessége egységes és 
ellentmondásmentes képbe vonható össze, amelynek fejlődés- 
menti értelmezése összhangban áll a vulkanológiai felfogá
sokkal .

3 . A.Z OSSZ BÖRZSÖNYI PALEOVULKÁN REKONSTRUKCIÓJÁNAK ALAPJAI

A. Magasbörzsönyi paleovulkán a hegység vulkánitjai- 
nak nyilvánvalóan csak egy részét foglalja magában. Az ed
digi rekonstrukcióból kitűnt, hogy az egyéb vulkánitok zöme 
a Magasbörzsönyi pal.eovulkánt megelőzően keletkezett. A meg
felelő paleovulkáni objektumok rekonstrukciójáhöz egyelőre 
nem látunk megfelelő adathalmazt. Ezért a továbbiakban an
nak vázlatos rögzítésére szorítkozunk, ami már ma is eléggé 
tisztázottnak vehető ahhoz, hogy bármilyen összbörzsönyi 
paleovulkanológiai rekonstrukcióba feltétlenül beépítésre 
kerülj ön.
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3 • 1 * ■ A börzsönyi vulkánitok összetétele meglehető
sen szűk határok közt ingadozik: a közvetlen (nem számítá
sokkal kapott) vegyi paraméterek legfontosabbika, a SiO^- 
tartalom 53 és 63% között változik, ami andezito-bazalttól 
andezito-dácitig /37> 41, 43/ vagy bázisos andezittől sava- 
nya andezitig /biotitandezitig, 12, 37/ terjedő intervallu- 
-umet jelent . A,-kőzetek-zöme egységes sorba áIlit kat-é-j- mely
ben a porfiros elegyrészek szinesásványai az alábbi sorrend
ben váltják egymást /jelentős átfedésekkel): augit - hiper- 
sztén - amfiboi+biotit3 E körülmény túlnő az andezitfélesé
gek általános rokonvonásainak keretein s a börzsönyi vulká
nitok kőzettani egységességére mutat, ami legvalószínűbben 
azonos magmadifferenciáció-menettel, vagyis közös eredettel 
magyarázhat ó.

3®1s2 A börzsönyi vulkánitok rétegtani helyzetével 
kapcsolatban az alábbiakat tartjuk figyelemreméltónak:

3* 1.2.1 A. vulkáni összlet közvetlen feküje a honti 
Szakadéktól Kismarosig egyértelműen nyomozható: mindenütt 
kárpátienbe sorolt üledékek ezek, amelyekből f okozat osan 
fejlődik ki a vulkáni összlet. Az átmeneten 50— 100 m vas
tagságú vulkáni-üledékes rétegcsoport helyezkedik el, mely 
őslénytani adatok tanúsága szerint már a bádeni emelet leg
el jába tartozik /6, 7/» A vulkáni összlet fedője Bernece- 
barátitól Szob és Nagymaros vidékén‘át'egészéQ~Szokolya és 
Magyarkut környékéig számos ponton ismert. Mindenütt a lsó- 
bádeni korú üledékek ezek /6, 8, 9/? vagyis a vulkáni'össz
let egészében véve az alsóbádeni alemeletnek csakvegy részét, 
valószínűleg"kis“részét“foglalja'el,“

3S 1.2.2 A. vulkáni összlet szelvényében a bázishely- 
zetü vulkáni-üledékes rétegcsoporton kivül igen ritkák a
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közbetelepült üledékek.., Egy-egy köztes vulkáni-üledékes ré
tegcsoport vastagsága a néhányszor tiz métert többnyire nem 
haladja meg. Vulkáni területen belüli üledékfelhalmozódás 
egyik alapvető feltétele a vulkáni működés megszűnése vagy 
intenzitásának olymérvű lecsokkenése, hogy az üledékfelhal- 
mozódás sebessége összemérhetővé váljék a piroklasztikus 
anyag felgyülemlési sebességével, Ezért a köztes üledékek 
jelenléte a vulkáni terület belsejében arról tanúskodik, 
hogy a vulkáni tevékenységben szünetek voltak. A rét egcso- 
portok kis vastagsága viszont azt mutatja, hogy e szünetek 
hossza egyszer sem vált jelentőssé. Kisebb--nagyóbb megsza
kítások egyazon vulkán működésének is természetes velejárói, 
ezért a csak kisvastagságu köztes vulkáni-üledékes réteg
csoportokkal tagolt börzsönyi vulkáni összlet megalapozottan 
tekinthető egyetlen vulkáni folyamat-sor termékének.

3®1.2.3 A közvetlen feküben települő kárpáti üledé
kek egy üledékösszlet legfelső tagját képezik. Eme üledék- 
összlet a Naszály környékén hárshegyi homokkővel kezdődik 
és rupéli emeletbeli kiscelli agyaggal folytatódik összesen 
kb. 700— =800 m vastagságban (geofizikai és fúrási adatok 
együttes tanúsága szerint). A magasabb helyzetű, mintegy 
500 m összvastagságu üledékek nagyszámú rész-szelvényének 
egyikében sem volt megfigyelhető jelentősebb diszkordancia, 
igy ezek valószinüleg felölelik a teljes felsőoligocént, a 
teljes alsómiocént és a teljes kárpáti emeletet, A középső— 
és felsőoligocén határának jellege a Börzsöny körzetében 
tisztázatlan, de távolabbi adatok figyelembevételével kon— 
kordánsnak minősíthető, Az 1200— 1300 m körüli összvastag— 
ságu üledékösszlet tehát gyakorlatilag folyamatos. Anyagában 
semmiféle meggyőző nyoma nincs vulkáni"anyagnak;~ami leg
alább 80— 100 km-es körzetben" (tehát 'a Börzsöny egész terű-, 
létén is) kizárja vulkáni működés lehetőségét a középső- és 
felsőoligocén, továbbá az alsómiocén és a kárpáti emelet 
folyamán.
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3»1»3 A Börzsöny-hegység regionális gravitációs és 
szeizmikus képe teljesen egységes és szimmetrikus a középvo
nalban húzódó ÉÉK-DDNy irányú tengelyre. Utóbbi mentén alj- 
zatklemelkedések és ezek hatásával csak részben magyarázható 
tömegtöbbletek észlelhetőek. Ez a kép mindenféle mélyebb in
terpretáció nélkül is arra mutat, hogy a vulkáni hegységnek 
a gravitációs és szeizmikus módszerrel kimutatható szerkezeti 
elemei szerves egységet képeznek. Ez azt jelezheti, hogy a 
vulkánitokból álló szerkezetek egyetlen paleovulkán produk
tumai, amely paleovulkán azonban természetszerűleg igen bo
nyolult felépítésű és fejlődésmenetü is lehetett.

Összesít és; Anyag (kőzetek), idő (rétegsor) és tér 
(szerkezet) viszonylatában egyaránt az összbörzsönyi paleo
vulkán létezése realitásnak tekintendő, s'minden"rekonstruk
ciós kisérlet csak ezen az alapon vezethet eredményre.

E képben a Magasbörzsönyi paleovulkán olyan legfia
talabb objektumként kezelendő, amely egy egységes folyamatsor 
(az összbörzsönyi paleovulkán fejlődése) legutolsó szakaszá
ban jött létre a korábbi szakaszok képződményeinek romjain. 
Már ez a rendkívül általános megfogalmazás is rámutat a to
vábbi rekonstrukció nehézségeire: egyrészt a Magasbörzsönyi 
paleovulkán mintegy 90 km -en fedi az idősebb paleovulkáni 
objektumokat, másrészt az a destruktív folyamat, amelynek 
eredményeképpen ez a helyzet előállt, nyilvánvalóan sokkal 
nagyobb területet érintett, s igy a Börzsöny jelentős ré
szein roncsokkal kell számolnunk. A további rekonstrukció
tól ezért semmiképpen nem várható a magasbörzsönyihez hason
ló részletességű és megalapozottságú kép kialakítása, vi
szont óhatatlanul nagy súlyt kell kapniok a hipotetikus ele
meknek.

3039



63

3®2 A rekonstrukció ob,jekturnái

A paleovulkanológiai rekonstrukció alapelemei a mai 
alakjukból, helyzetükből, települési viszonyaikból stb. mi
nősíthető paleovulkáni objektumok, Minden paleovulkán fel
építésében két alapvetően különböző képződménycsoport vesz 
részt: a felépítmény és az alépítmény. A. felépítmény paleo
vulkáni kúpokból áll, mig az alépítmény e kúpokkal egyideő- 
ben létrejött testekből és az azokat magábanfoglaló közegtől, 
Jelentős eltérésükből kiindulva a paleovulkáni objektumokat 
is ennek megfelelő felosztásban tárgyaljuk,

3.2.1 A paleovulkáni felépítmények maradványai a ré- 
tegvulkáni összletben keresendőek, A méreteket és az üledékes 
közbetelepülések ritkaságát figyelembe véve a Börzsönyben ke
véssé valószinü kuplábazaton túli képződmények jelenléte, 
legalábbis ezek szerepe eleve jelentéktelennek minősíthető,

3.2.1.1 É-on és ÉK-en, a Nagyvölgyön túli részeken 
geomorfológiai jellegek alapján szomma-szcrü egység tételez
hető fel. Szelvényében a piroklasztltok közvetlenül, az üledé
kes feküre települnek, amint ez a Noszlavi árokban, a honti 
Szakadékban és egy sor fúrás szelvényében megfigyelhető volt. 
Ugyanez a helyzet a K-i hegységperem képződményeivel is, ame
lyek eredetileg jóval K-ebbre terjedhettek, s amelyeket innen 
csak a kibillenést követő erózió pusztíthatott le. Mindeme 
képződmények a börzsönyi vulkáni összlet legalsó tagját képe
zik a Kismaros-Nógrádverőce környéki hasonló helyzetü'rét eg~ 
csoportokkal együtt. Ez a legalsó tag, melynek vastagsága az 
ÉK-Börzsönyben eléri a 200— 300 m-t, egy korai paleovulkán 
peremi, lábazatkörnyéki részeinek maradványa lehet, E paleo
vulkán alapátmérője 30— 35 km körüli lehetett, magassága pe
dig 3,5— 4 km-es; magában foglalhatta a Dunazug-hegység vul
káni összletének alsó részét is,
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3»2,1,2 A Nagyvölgy és a Kemence-patak között elhe
lyezkedő Hegyhát geomorfológiailag és földtanilag igen hatá
rozott szómmá; az ivszerii lefutás mellett erre mutat a belső 
oldal meredekeik volta, továbbá a pirokiasztItok rétegződé
sének a Kemence-patak ivével párhuzamos csapása és kifelé irá
nyuló dőlése, S szómmá feküje ismeretlen, A peremi szomma- 
gyürü belső oldalán helyezkedik el, amiből egyértelműen az 
következik, hogy fiatalabb annál és feküjében meg kell len
nie az e szómmá-gyűrűnek megfelelő vulkanit-rétegcsoportnak,
A. Hegyháti szómmá biztos rétegtani analógjai a Börzsöny terü
letén egyelőre nem ismeretesek, Maradványai a Magasbörzsönyi 
paleovulkán közvetlen feküjében minden bizonnyal megvannak.

3,2,1,3 A Börzsöny egyéb vidékein a rétegvulkáni 
összleten belül egyelőre nem jelölhetők ki paleovulkáni ob
jektumok, A perspektivákról az alépítmények tárgyalásánál 
lesz szó, Itt annyit jegyzőnk meg, hogy rendkívül fontosnak 
tű ni k_ a, vulkánitok és a f edőüledékek érintkezési jellegének 
tisztázása. Eróziós diszkordanciával a fedőüledékek a vulká
ni összlet bármely szintjére települhetnek —  az esetek zö
mében egyúttal rétegtani ás szögdiszkordanciával is (utóbbi 
a vulkáni ás üledékes anyag felhalmozódási különbségeiből 
természetszerűleg adódhat s nem feltétlenül jelent regionális, 
tektonikai okokra visszavezethető diszkordanciát), Egyes ese
tekben a fedőüledékek rétegváltássál települnek a vulkáni 
összleten; ezek elkülönítése a diszkordáns ráte1epülésektől 
rendkívül fontos lenne, mivel fokozatos átmenet (konkordáns 
kontaktus) annak bizonyítéka, hogy a vulkáni összletnek való
ban a legfiatalabb tagjaival van dolgunk, s ez 'a körülmény 
felhasználható a rétegtani ás paleovulkanológiai korreláció
ban ,

3,2,2 A paleovulkáni alépítményekben résztvevő objek
tumok kát csoportba sorolhatók: egyikbe a normális rétegtani
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helyzetű képződmények kerülnek, másikba pedig az ezekben 
intruziv kontaktusokkal települő vulkánitok.

3.2.2.1 A normális rétegtani helyzetű képződmények 
három szintje különithető el: a prekainozóos aljzat, az üle
dékek és — - általános esetben —  az aisóbádeni vulkáni össz- 
let idősebb tagjai.

3.2.2.1.1 A prekainozóos aljzatnak jelenleg csak 
domborzatára vonatkozóan vannak pal.eovulkanológiailag értel
mezhető adataink. A szeizmikus mé].ységtérkép (9. ábra) sze
rint az aljzat domborzatának a Börzsöny területén két'fő 
jellegzetessége van:

a) A. hegység aljzata az ÉNy-É-ÉK-K—DK-i peremvidéké
hez képest mintegy 500— 600 m-rel mélyebben, vagyis besüly- 
lyedt helyzetben van. E süllyedek határa ivszerü lefutású; 
az iv görbületi sugara 10— 12 km, középpontja a Tolmácshegy 
körzetébe esik. Vulkáni hegységgel való térbeli egybeesése 
alapján feltételezhető, hogy e süllyedék nagykaldera, azon
ban e feltevés bizonyításához a vulkánosságot megelőző ős
földrajzi kép tisztázása lesz szükséges, A Ny-DNy-D-i olda
lon fiatalabb beszakadások teszik bizonytalanná a süllyedék- 
perem követését,

b) A hegység (és egyúttal az előzőekben emlitett 
süllyedék) közepetáján az aljzat kiemelt helyzetben van. A 
kiemelkedés két részből áll. A D-i rész határozottan iveit 
lefutású, meredekebb belső (É-i) ás laposabb külső (D-i) 
lejtőkkel. Az iv görbületi sugara 2,5— 3>5 km körüli, kö
zéppontja a Tolmácshegy környékén levő közel izometrikus 
süllyedékben van. Az É-i rászkiemeIkedés ezen iv folytatá
sára esik, a központtól ÉK-re. Az iv igy csaknem 270°-ossá 
válik, s csak NyÉNy-ról (a fiatal beszakadás felől) marad 
nyitott, Ez a kép úgy értelmezhető, hogy a hegység'közepén 
mintegy tiz km alapátmárőjü, közel izometrikus, boltozat-
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szerű aljzat; kiemelkedés van, tetején kb. 6 km átmérőjű és 
800— 1000 m mélységű, izometrikus, tölcsérszerü süllyedékkel. 
Utóbbi —  alakját és méretét tekintve —  rendkivül emlékeztet 
egy beszakadásos kalderára. Helyzetűk alapján joggal tételez
hető fel, hogy mindkettő kapcsolatban van a vulkánossággal.
E képben a Magasbörzsönyi paleovulkán centruma a boltozat 
ÉK-i peremén van; a zárószakaszban itt létrejött kisebb hipa- 
bisszikus intruzió a boltozat eredeti domborzatát kissé de
formálta, ÉK felé növelve az aljzatkiemelkedést /9, 14. ábra/.

3.2.2.1.2 A harmadidőszaku üledékösszlet a hegység 
belsejében biztos helyzetben cisak a Nagybörzsöny-7/a fúrásból 
ismert: itt a kristályos aljzat és a rétegvulkáni összlet kö
zött .települ; az utóbbiba fokozatos átmenetet mutat, ami ré- 
tegtani helyzetét egyértelműen meghatározza. A. feküösszletbe 
tartoznak a Dél-Börzsöny több pontján felszinen és néhány 
fúrásban megismert, középsőoligocén faunával jellemzett üle
dékek is, helyzetük azonban igen bizonytalan. Tisztázásához 
aljzatig hatoló mélyfúrásokra volna szükség.

3.2.2.1.3 Az alsóbádeni vulkáni összlet mélyebb tagjai 
a hegység belsejében mindenütt jelen vannak. Geofizikai és 
földtani adatok tanúsága szerint e képződményeket nagyszámú 
szubvulkáni intruzió járja át, rendkivül megnehezítve tago
lásukat és párhuzamosításukat. Felosztásukra két lehetőséget 
látunk:

a) A piroklasztikus és a biztosan effuziv eredetű 
kőzetek összetétele szelvénybeli vált ozásának tanulmányozásá
val esetlég sikerülhet ~diff e.rénciációs ciklusokat kimutatni 
és lekövetni, ami a rétégtani'félosztás'alapjava válhatna.

b) A köztes vulkáni-üledékes rétegcsoportok létre
jöttének égyik alapvető feltételét már emlitettük:"ez a vul
káni működés megszűnése vagy intenzitásának igen jelentős le- 
csökkenése. Önmagában véve e feltétel teljesülése nem elég.

3039



67

Ahhoz, hogy vulkáni területen belül üledékképződés folyhas
son, léteznie kell olyan süllyedőknek, amely üledékgyüjtővé 
válhat. Rétegvulkáni területeken törvényszerű a beszakadd- 
sos kalderák kialakulása. Ezek megfelelő üledékgyüjtők le
hetnek, s ugyanakkor keletkezésüket követően a vulkáni te
vékenység egy időre megszűnik vagy nagyon meggyengül, Kalde
rák létrejötte tehát mindkét feltétel teljesülését biztosít
hatja, ezért a rétegvulkáni területek belső részein előfor
duló köztes üledékes rétegcsoportokról mindig nagy valószí
nűséggel tételezhetjük fel, hogy kalderaképződási szakaszt, 
sőt, kalderaterületet jeleznek; vezetőszintek lehetnek, me
lyek kijelölése, azonosítása és lekövetése nagyban elősegít
heti a rekonstrukciót,

3-2,2.2 Az intruziv kontaktusokkal települő vulkáni- 
tok a szubvulkáni és a kürtőiáciesbe /38/ tartoznak,

3-2.2.2.1 A szubvulkáni képződmények, (telérek, te— 
leptelérek, lakkolitok, tömzsök stb.) túlnyomó része szoros 
térbeli asszociációban van a kórtőkitöltésekkel, s mennyisé
gük ez utóbbiak felé közeledve egészében véve nő, Ezért 
paleovulkáni centrumok kijelölésének egyik fontos kritériuma 
lehet a szubvulkáni képződmények térbeli elterjedésének le
határolása. A. Börzsöny esetében a Brégelypalánk - Diósjenő - 
Szokolya — Kismaros vonaltól K-re szubvulkáni intruzió sem 
felszínen, sem fúrásban nem ismeretes (néhány elszigetelt 
lakkolitot kivéve). Ugyanez áll a Nagyvölgyön túli részre is, 
Ez a körülmény a centrum(ok) területét csak kevéssé szűkíti, 
Ugyanakkor a Magasbörzsönyi paleovulkán eróziós kalderájától 
kezdve Márianosztra vidékéig szubvulkáni testek tömege isme
retes vagy valószinüsithétő; a geoelektromos, gravitációs és 
mágneses anomáliák nagyrésze itt kisvastagságu, változó, 
gyakran meredek dőlésű andezit-testek hatásaként értelmezhető. 
A jelzett területen keresendő(k) tehát a paleovulkáni cent
rum ( ok) »
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3,2,2,2,2 E centrumok közvetlen igazolása kürtőki- 
töltések kimutatásával lehetséges. Ezzel kapcsolatban azon
ban az alábbi körülményeket kell figyelembe vennünk. Egy
részt, nem feltétlenül marad meg minden centrumban kürtőki- 
töltés: pl., ha a működés beszakadással ér veget, Másrészt, 
a különböző nagyságrendű és különböző generációjú kürtők 
egész sora alakulhat ki egyazon centrummal kapcsolatban, 
ezért elemzésre szorul a kitöltések helyzete és egymásután
ja, s csak ennek alapján vonhatunk le következtetés eket a 
centrumo(kat) illetően. Végül, a soronkövetkező kitörés kür
tője gyakran kissé oldalvást helyezkedik el az előző, már 
eldugult kürtőhöz képest, amit mai vulkánokon a kráterek 
migrálása tükröz. A paleovulkáni kürtőkitöltések általában 
egyedi kürt okit öltések sokaságából állnak, vagyis bonyolult 
belső felépitésüek, Méreteik ezért jóval nagyobbak egy mai 
vulkán pillanatnyilag nyitott kürtőjénél; kb. akkorák viszont, 
mint egy mai vulkán migráló kráterei által elfoglalt összte
rület, Kürtőkitöltések közvetlen felismerése a Börzsönyben az 
igen rossz feltártság miatt földtani módszerekkel nemigen 
biztosítható. Környezetükénél jóval nagyobb fajlagos ellen
állásuk és sűrűségűk alapján geofizikai módszerekkel viszony
lag könnyen kimutathatóak, meredek kontaktusaik és vízszintes 
metszetben közel izometrikus alakjuk nyomán pedig egyértel
műen minősithetőek, A Kurucbércin kivül (1. feljebb) jelen
leg többé—kevésbbé meggyőzően egy sor más kürtőkitöltés is 
valószinüsithető (14. ábra); valamennyi andezitből áll. Há
rom közülük a prekainozóos 'aljzat domborzatának elemzése so
rán tárgyalt D-i ívsz erű részkiemelkedés gerincvonala mentén 
helyezkedik el, nyomós érvet szolgáltatva eme szerkezetnek a 
vulkánossággal kapcsolatos kialakulása mellett, E három kür- 
tokit ölt és valószinüleg a toltozatközepi kaldera peremtöré
seihez kötődik; a többi eme gerincvonalon túl helyezkedik 
el, attól a Iíurucb érc ivei kb. azonos távolságban, Egészében
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véve tehát valamennyi eddig kimutatott paleovulkáni kürtő- 
kitöltés két koncentrikus gyűrű mentén helyezkedik el, mely
nek középpontja az aljzatdomborzat elemzése során valószinü- 
sitett centrumba esik.

Összesít és, A Börzsöny-hegység egyetlen bonyolult 
felépítésű paleovulkán maradványának tekinthető, melynek 
centruma a Tolmácshegy körzetében volt. A paleovulkanológiai- 
lag már ma is egyértelműen minősíthető felszini képződmények 
a hegység területének kb. foglalják el. Három egymás
után kialakult és egyre kisebb méreteket elért paleovulkán 
maradványaiként foghatók fel, melyek mindegyike az előző 
roncsainak belsejében foglal helyet; a mai vulkánok ilyetén 
"teleszkópos” kifejlődése meglehetősen általános törvénysze
rűség /41, 42/, Az aljzatdombcrzat elemzése nyomán nagykal
dera, ezen belül boltozat szerű kiemelkedés, utóbbin pedig 
beszakadásos kaldera tételezhető fel; mindez megfelel annak, 
amit az amerikai irodalom "kiújult (feléledt) kaldera” 
("resurgent cauldrons") megjelöléssel illet /21, 2/A így te
hát mind a felszini rétegvulkáni képződmények jelentős része, 
mind az aljzat főbb domborzati elemei vulkánológiailag tör
vényszerű sorokba rendezhetők, E két sor kapcsolata csak a 
szélső tagok esetében világos. A nyitva maradt kérdések meg
oldása a vulkánitok települési viszonyainak és összetételi
nek, továbbá az üledékes közbetelepülásek helyzetének és pár- 
huzamosithatóságának céltudatos tanulmányozásától várható. 
Eokozná az aljzatdomborzat elemzéséből levont következteté
sek meggyőző erejét ősföldrajzi adatokkal való alátámasztásuk 
is.

3.3 Munkahipotézis a fejlődésmenetre

A paleovulkáni objektumok tárgyalásának a kijelölésen 
és a leíráson túlmenően konkrét értelmezési lehetőségeket is
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felvetettünk. Annak ellenére, hogy szigorúan véve a nyitva 
maradt kérdések megoldásának jelenleg csak utja-módja adható 
meg, úgy véljük, nem lesz érdektelen a megállapított tények 
és a felvetett értelmezési lehetőségek összesítése olymódon, 
hogy —  munkahipotézis szintjén —  egységes képet adjunk a 
börzsönyi vulkánosság lehetséges fejlődésmenetéről.

Elsőnek vegyük szemügyre a fejlődésmenet már rögzít
hető elemeit.

3.3»1 A vulkanizmust~megelőző üledékképződés folya
matossága következtében elképzelhetetlen, hogy a vulkáni 
anyag megjelenése a rétegsorban olyan kis területen, mint a 
Börzsöny-hegységé, különböző pontokon eltérő időpillanatra 
essen. Ezért a vulkáni anyag alsó határát pontos izokrón 
felületnek tartjuk, s a rétegvulkáni összlet alsó részének 
képződését a vulkáni működés kezdeti szakaszára tesszük, A. 
hegység ÉNy-É-ÉIÍ-i peremvidékén geomorfológiai jellegekből 
szomma-maradványt tét éleztünk fel, Jelentős görbületi suga
rából kiindulva e képződményt tisztán rétegtani alapon vé
gigkövettük a hegység K-i és DK~i peremén, s igy egy 30— ^35 
km alapátmérőjü paleovulkáni körvonalaztunk, melynek geomet
riai középpontja a loimácshegy körzetébe esett. Itt számos 
olyan paleovulkáni objektumot találtunk, amely paleovulkáni 
centrum létezésére mutat (kürt okit öltések, szubvulkáni i.ntru- 
ziók); ezért elfogadtuk, hogy az összbörzsönyi paleovulkán 
központja e tájékon volt.

3,3*2 Az Észak-Börzsönyben a peremi szomma-gyürü 
belső határa közelítőleg egybeesik az aljzatdomborzat elem
zéséből valószinüsitett nagykaldera szegélyével. Az első 
(és legnagyobb) paleovulkán fejlődésének tehát e nagykaldera 
kialakulása vethetett véget —  valószinüleg egy paroxizmális 
(rendkívül nagyerejü) kitörés-sorozat következtében. E nagy
kalderában, vagy inkább annak legmélyebbre süllyedt (közpon
ti) részein üledék!elhalmozódás indulhatott meg rövid időre.
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Talán ennek nyomait őrzi a Nagybörzsöny~7/a és a Perőcsény-8 
fúrás legalsó köztes vulkáni-üledékes rétegcsoportja,

3*3*3 A nagykalderában kiújuló vulkáni tevékenység 
során az alábbi képződmények jöttek létre;

a) a Hegyháti szolimának megfelelő paleovulkán, majd 
ebből - maga a szómmá;

b) a központi boltozat, ezen a beszakadásos kaldera, 
végül kürtők (és természetesen vulkáni kúpok) - ennek pere
mén ;

c) a külső gyűrű kürtői (és kúpjai).
3„3.4 A Magasbörzsönyi paleovulkán az összbörzsönyi 

vulkáni tevékenység zárószakaszában keletkezett. Anyaga a 
rátegvulkáni összlet legfelső szintjeit képezi, efölött már 
a fedőüledékösszlet következik,

3.3.5 A Magasbörzsönyi paleovulkán centrumában a 
legutolsó, felszinre már nem jutott magmaadag hipabisszikus 
intruzióként szilárdult meg.

Látjuk, hogy tisztázott a börzsönyi vulkánosság kez
det- é és vége, A közbülső szakaszok részfolyamatait a 3» 
pontban összesitettük; a probléma lényege kettős; egyrészt 
nem világos, felölelik-e, kitöltik-e a felsorolták a nagy
kaldera és a Magasbörzsönyi paleovulkán kialakulása közötti 
teljes időszakot, másrészt tisztázatlan, milyen jellegű kap
csolatban van egymással a három részfolyamat. Munkahipotézis 
szintjén nyilvánvalóan csak olyasmiből indulhatunk ki, ami
nek létezésére vonatkozóan közvetlen vagy legalább közvetett 
adataink vannak, beleértve elméleti megfontolásokat is, Ma
gától értetődik: nincs más választásunk, mint elfogadni, hogy 
a három részfolyamat teljesen kitölti a kérdéses időszakot,
Az ellenkező bizonyításához uj paleovulkán! objektumok kimu
tatása szükséges, ami egyáltalában nem kizárt, de nem is jó

3039



72

solható, A továbbiakban tehát csak azt vizsgáljuk, milyen 
sorrendbe áiiithatók a három részfolyamatsor különböző ele- 
mei.

a) A Hegyháti szómmá létezése egyszerre kát objek
tumot igazol: a megfelelő paleovulkánt és az ennek fejlődését 
lezáró beszakadásos kalderát. Utóbbi határa a Kemence-patak 
völgyének ivszerü szakaszára tehető; eddigi geofizikai ada
taink azonban nem mutatnak aljzatbesüllyedést. Az ellentmon
dást annak feltételezésével oldhatjuk fel, hogy a besüllye
dés nyomait a központi rész utólagos kiemelkedése tüntette 
el. E kiemelkedés két szakaszát különítettük el, A kiújult 
(feléledt) kalderák fejlődésmenetét /21, 27/ alapulvéve va
lószínűnek tűnik, hogy a tárgyalt beszakadásos kaldera a ko
rábbi (nagyobb) boltozatnál idősebb® E kalderában halmozóod- 
hatott fel az a vulkániüledákes rétegcsoport, amely a Magas
börzsönyi paleovulkán közvetlen feküjében települve jön elő 
annak D-i részén s amelyből indult a Szokolya-17 fúrás; va- 
lószinüleg ugyanide sorolhatók a Négyhányás környékén fel
színi kibúvásokban észlelt üledékek is®

b) Beszakadásos kalderák közepén a boltozatképződés 
meglehetősen általános jelenség /21, 27/, süllyedákek létre
jötte boltozatokon —  ugyancsak /3 1/, sőt a tetőrészek be- 
rogyása gyakorlatilag törvényszerűnek vehető a felboltozódás- 
sal kapcsolatos tangenciális huzófeszültségek hatására /3>1/. 
Esetünkben a központi süllyedőkben a prekainozóos aljzat á 
boltozaton túli részeknél mélyebbre került; létrejötte igy 
egyszerű berogyással nem magyarázható, ezért arra kényszerü
lünk, hogy jelentős anyagmennyiség eltávozását tételezzük fel 
a süllyedők alól, Izometrikus aljzatkiemelkedés legkézenfek
vőbb magyarázatául magmabenyomulás valószinüsitése szolgál, a 
igy az anyageitávozás a magma egy részének kiáramlására ve
zethető vissza, ami legegyszerűbben vulkáni kürtő(kö)n át tör
ténhet. A formális hasonlóság beszakadásos kalderákhoz tehát
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mélyebb értelmezést- nyert, nyitva maradt viszont az elvezető 
csatornák kérdése. Lényegileg két alternatíva kínálkozik,
Egyik szerint a kaldera az elvezető csatorna helyén jött lét
re, eltömve azt; másik szerint a kalderaperemi kürtők szol
gáltak elvezető csatornákul. Az első alternatíva magával von
ja a feltevést, hogy a boltozat felett nagyméretű palecvulkán 
létezett, s ennek paroxizmális kitörése váltotta ki a besza
kadást. E paleovulkán jelenleg még'nyomokban sem valószínűsít - 
hető, igy célszerűbbnek látjuk a második alternatívát megvizs
gálni. A. besüllyedés megindulhatott a felbe] tozódás egyszerű 
mechanikai következményeként is, a besüllyedt részt határoló 
gyűrűszerű törésrendsz-er egyes szakaszai megnyílhattak s el
vezető csatornákul szolgálhattak vulkáni kürtők formájában,
A megfelelő paleovulkáni kürtőkitöltések léteznek, s igy ez 
az alternatíva összhangban áll az ismert tényekkel. Kürtőki
töltések létezése mindig magával vonja a megfelelő felépítmé
nyek (kúpok) valószínűsítését, azonban ez akkor is igy van, 
ha az első alternatívát fogadjuk el. Egészében véve tehát 
jobban megfelel a mai ismeretessági szintnek az a feltevés, 
hogy elvezető csatornákul a kalderaperemi kürtők szolgáltak, 
vagyis a második alternatíva, Megjegyezzük, hogy más kiújult 
(feléledt) kalderák esetében sincs tudomásunk szerint példa 
arra, hogy a boltozatköz-epi süllyedőket a. beszakadást kivál
tó kitörésiek) centrumának helyével kapcsolnák össze, viszont 
mindig oldalirányú magmaeltávozással számolnak /21, 27/-

c) A külső gyűrű kürtői (és kúpjai) felboitozódással 
kapcsolatosan törvényszerűen képződő törések /3 1/ mentén a 
központi kaldera előtt is létrejöhettek. Ugyanakkor e gyűrű
be esik a legfiatalabb kürtő —  a Kurucbérci, s emellett az 
eredeti egységes centrum (a Tolmácshegyi kaldera közepetáján), 
a kalderaperemi kürtők és a külső gyűrű kürtői olyan egysége 
sorba állíthatók, mely az aktív paleovulkáni rész-centrumok
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fokozatos sugárirányú migrálását tükrözi, .tízért a külső gyűrű 
kürtőit fiatalatbnak véljük a kalderaperemieknél, s a Magas
börzsönyi paleovulkán eltérését a többi hasonló helyzetű (de 
egyelőre nea rekonstruált) kúptól abban látjuk, hogy fejlődé
se tovább folytatódott a többi elhalása után is. A külső gyű
rű létrejötte azzal állhatott kapcsolatban, hogy a központi 
rész mélyen beszakadt volta miatt az újabb magmaadagokat el
sősorban a kalderát körülvevő gyűrűszerű bolt ozat maradvány 
volt képes befogadni —— természetszerűleg némi továbbnöveke- 
déssel és ezzel kapcsolatos gyűrűszerű felszakadásokkal,
Ilyen mechanizmus létezését az u„n. centrális intruziók (Nor
végia, Skócia, DNy-Afrika, Kazachsztán stb.) felápitése iga
zolja, melyben gyakoriak a központi, besüllyedtnek tekintett 
tömböt övező gyűrűszerű telérek/39/» e centrális intruziókat 
mélyen (3— 5 vagy több km-re) lepusztitott paleovulkáni cent- 
rumoknak válik. A tel ér gyűrűk átmérője néhány km-től 10— 13 
km-ig terjed, a telérek vastagsága többszáz m lehet, vagyis a 
börzsönyi méreteknek megfelelő.

Összesítés. Munkahipotézis szintjén valamennyi eddig 
megismert börzsönyi paleovulkáni objektum egyetlen sorba ál
lítható, melynek tagjai időrendi vagy okozati egymásutánban 
követik egymást (1, sz. táblázat). E sor alapján egységes 
fejlődásmenti vázlatot állítottunk össze (15* ábra), melyben 
négy magmás ciklust különítettünk el.

Az első két ciklus azonos jellegű: két egymás után 
következő, valószinüleg azonos centrummal létrejött palovul- 
kán kialakulásából, működéséből és beszakadással való meg
semmisüléséből áll, mindkettő után biztos szünettel, amelynek 
nyomai megfelelő köztes üledékes rétegcsoportban keresendőek,

A harmadik ciklus még mindig ugyanazon centrumban ki
alakuló intruzióval kezdődik; paleovulkáni centrumok fejlődé
se ezzel gyakran lezárul, esetünkben azonban az endogén fe
szítőerő túl nagy lehetett, s igy a magma utat kapott a fel-
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színre —  szerkezeti okokból következően egyszerre több csa
tornán, ami az addigi centrális működést areálissá változ
tatta. E ciklus befejeződését a központi kaldera besüllyedé
sével létrejött dugó éppúgy kiválthatta, mint a mélységi mag
maszolgáltatás megszűnése.

A negyedik ciklus a kalderát körülvevő gyűrűbe irá
nyuló magmabenyomulással kezdődhetett, valószinüleg hosszabb- 
rövidebb szünet után. A belső erők még mindig túl nagynak bi
zonyultak, s~igy a magma megint a felszínre törhetett: elő
ször több ponton, majd a csatornák többségének eltömődése 
után egyikükre (Kurucbérci) korlátozódva, aminek következté
ben az areális működést ismét centrális váltotta fel, újabb 
nagyobb paleovulkánt hozva létre. Ennek központjában intru- 
zió képződött —— valószinüleg szünet, esetleg hosszabb szü
net után. Lehetséges, hogy ez az intruzió egy ötödik ciklus 
termékének fogható fel, ehhez azonban több adatra volna szük
ségünk. Figyelembevéve a vulkánói-pliniusi tipusu vulkáni mű
ködés természetszerű szaggatottságát, célszerűbbnek látjuk 
ezt az intruziót —  legalábbis egyelőre —  a negyedik ciklus 
utolsó impulzusaként felfogni,

Eejlődésmeneti vázlatunk teljességét illetően is le
het néhány megfontolásunk,

1. É-ról D-re haladva a centrális működés termékeit 
képező három nagyobb paleovulkán maradványai összefüggő, zárt 
sort képeznek, s csak az aljzatdomborzat elemzése késztetett 
arra, hogy a második és harmadik között egyéb képződmények 
egész sorát tételezzük fel, melyek maradványai területileg a 
kettő határától elszakítva, jóval D-ebbre helyezkednek el. 
Nincs kizárva, hogy az első és második paleovulkán között is 
sok minden történt a beszakadáson és az azt követő szüneten 
kívül, aminek nyomát az aljzatdomborzatban nem ismertük fel 
és egyéb jelét sem vettük észre.
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2, Mind a két nagykaidera-képződési szakaszban, to
vábbá a Tolmácsáégyi kaldera kialakulásától kezdődő areális 
jellegű működés alatt raonocén vagy rövidéletü paleovulkánok ■ 
és szubvulkáni intruziók tömege jöhetett létre a Börzsöny 
különböző vidékein. Utóbbiakra példa a tolmács! Somlyóhegy, 
a nógrádi Várhegy ás Kálváriadomb, a szobi Csákhegy, a má- 
rianosztrai Cerinabánya hegycsoportja, a dunabogdányi Csódi- 
hegy és egy sor régóta ismert vagy feltételezett lakkolit 
vagy tömzs, melyek helyzete vázlatunkban tisztázatlan.

3* A DK-Börzsönyben és különösen a Dunazug-hegységben 
könnyen "elfér" egy a Magasbörzsönyihez hasonló méretű paleo
vulkán, amely nem köthető a kaldera- vagy a boltozatperemi 
gyűrűhöz. Kialakulásuk esetleg önálló magmás ciklusra lesz 
t ehető,

49 A Börzsöny DNy-D-DK-i részén több pontról említe
nek fokozatos átmenetet a vulkáni összletből a fedőüledékek 
felé (főleg fúrási szelvények alapján). Ez arra mutat, hogy 
létezhetnek a Magasbörzsönyivel közel egyidős vagy esetleg 
még annál is fiatalabb paleovulkánok is.

Mindez arra késztet, hogy fejlődásmeneti vázlatunkat 
ne tekintsük teljesnek. Ugyanakkor bizunk benne, hogy a to
vábbi kutatások azt legfeljebb bőviteni fogják, elsősorban a 
magmás ciklusok közötti, jelenleg teljes szünetként felfogott 
időszakok tartalmát illetően, de a már megállapított cikluso
kat ás az események azokon belüli egymásutánját és összefüg
gését, akárcsak maguknak a ciklusoknak a sorrendjét, már nem 
fogják megváltoztatni,

Z á r ó s z 0

A vázolt rekonstrukció nem "üres helyen" keletkezett, 
s nem is a korábbi felfogások teljes tagadásával, Felhasznál-
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tűk mindazt, ami egyrészt tényszerű megállapitás volt, más
részt azt, ami e tényekből közvetlenül levont, egyértelmű 
következtetés volt, A tények felhasználása világos,- hiszen 
túlnyomórészt korábbi adatokra épült az egész rekonstrukció. 
Viszont az újszerű értelmezésben talán nem szembetűnő, me
lyek azok a következtetések, amelyeket a Börzsöny korábbi 
kutatóitól átvettünk, ezért célszerűnek látjuk ezek rövid, 
át t ekint ás ét.

Pántó Gábor koncepciójából /24/ az alábbiakat vettük
át:

1, Az összlet rétegvulkáni jellegű és a középsőmio- 
cénba tartozik, Oligocán működés bizonyitéka a K-i előtér 
üledékeiben keresendő. A közvetlen feküüledékek felsőkárpáti 
(akkor: felsőhelvéti) korúak; további vulkánosságra vonatkozó 
adat nem ismeretes.

2. Az északbörzsönyi vulkánitok egyetlen rátegvulkán 
termékei, melynek centruma az Irtáspuszta-Kishideghegy vonu
latba esik. E centrum a környezetben levőktől eltérő kifejlő- 
désü —- a szubvulkáni fáciesbe tartozó vulkánitok alapján 
jelölhető ki, Az itt lejátszódott hidrotermális folyamatok a 
paleovulkáni centrum természetes fejlődésmenetével kapcsola- 
t osak,

3. A délbörzsönyi vulkánitok monogán központi kitöré
sek termékei.

A. MÁELGI kutatáscsoportjának felhasznált következte
tései az Évi jelentésekkel /28, 29, 32-34, 13 > 18-20, 35/ 
dokumentálhatóan az alábbiakban foglalhatók'össze:

1. A Börzsöny-hegység területén két gravitációs
szeizmikus maximum ismert: a Kishideghegyi (gravitációs ada
tokból 1985,, szeizmikus mérésekből 1971* óta) és az Irtás- 
pusztai (gravitációs térképről 1966., szeizmikus szelvények
től 1970, óta). E maximumokon a 'geomágneses tér az erősen
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változékony környezettel ellentétben neutrálissá válik, s a 
háttérszinttől élesen elváló gerjesztett polarizációs anomá
liák jelennek meg területén (1973-)*

2. Mindkét maximum a prekainozóos aljzat kiemelkedé
seként van értelmezve: az Irtáspusztai 1970., a Kishideghegyi 
1971* óta, E kiemelkedéseken az aljzatban a környezetnél ki
sebb,- a fedőben a környezetnél nagyobb határsebességü képződ
mények észlelhetőek, amit vulkáni áttörés vagy benyomulás je
lének tekintenek: az Irtáspusztai kiemelkedésre vonatkozóan 
1970., a Kishideghegyire vonatkozóan pedig 1973* óta, tör
vényszerűnek vélve ilymódon a kiemelkedések és a vulkáni át
tör ések-benyomulások kapcsolatát (1974. óta),

A. MÁÉI Északmagyarországi kutatócsoportjának elképze
léseiből az alábbiakat épitettük be:

1. A vulkáni terület prekainozóos alaphegyságe besza- 
kadásos süllyedéket képez /23/.

2. A Márianosztra-Kóspallag-Királyrát környéki vulka- 
nitok a magasbörzsönyiek feküjében települnek /8, 9, 22/,

3. A Kishideghegyi kiemelkedést hipabisszikus intru- 
zió hozta létre (8/3); ezzel az intruzióval kapcsolatpsak a 
hidrotermális folyamatok (8/2),

A felsoroltakon kívül, bár közvetlen beépítésre nem 
került, de a rekonstrukciót nagyban elősegítette az a nagy
számú terepi megfigyelés ás anyagvizsgálati adat, amelyet a 
MÁÉI Északmagyarországi Osztályának /8, 9, 22/ és a MÁELGI 
Érckutatási Osztályának /1-4/ kutatói sokéves'börzsönyi tevé
kenységük sorén szolgáltattak, Csak a vázolt felfogások ás 
adatok alapján születhetett meg a jelen munka, ezért vala
mennyi börzsönyi kutatónak —  geológusnak és geofizikusnak 
egyaránt —  őszinte köszönetemet fejezem ki; közöttük első-' 
sorban néhai Pantó Gábor akadémikusnak, akinek úttörő mun
kássága teremtette meg e rekonstrukció tudományos alapjait,
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kőzettani jellegek alapján a börzsönyi vulkánitok 
vulkánói-pliniusi kitörések termékeinek tekinthetők. Ebből 
következően a hegységben nagyméretű paleovulkánok maradványai 
várhatóak. Geomorfológiai elemzéssel egy 12-— 14 km átmérőjű 
és 1200 m körüli relativ magasságú, NyÉNy felé kb, 2°30’-rel 
lebillent helyzetben levő paleovulkán rekonstruálható a Ma
gas-Börzsönyben. Á közepén levő kaldera tisztán eróziós utón 
jött létre és az eredeti kráterből származik, A kaldera kö
zepén kürtőkitöltés van, amelyet sugárirányban szétfutó an- 
dezittelérek koszorúja özve. A paleovulkán működését hipa- 
bisszikus intruzió képződése zárta le a centrumában, s való- 
szinüleg ezzel fejeződött be a magmás működés az egész Bör
zsönyben .

A rétegtani adatok áttekintésével a börzsönyi vulká
ni működés teljes időtartama az alsóbádeni alemeletnek csak 
egy részére tehető; általános kőzettani és szerkezeti megfon
tolások valószínűvé teszik, hogy a börzsönyi vulkánitok 
egyetlen paleovulkáni centrum produktumai.

Geomorfológiai és földtani adatok alapján az É-ÉK- 
Börzsönyben két szómmá mutatható ki, mely két egymást követő 
paleovulkán maradványa lehet. A prekainozóos aljzat geofizi
kai módszerekkel lekövetett domborzatának elemzése összbör- 
zsönyi nagykalderát, központi boltozatot ás annak tetején 
levő beszakadásos kalderát valószinüsit. Felszíni geofizikai 
adatokkal kürt okitöItásek sora mutatható ki e boltozat és e 
kaldera pereme mentén.

Munkahipotézis szinten mindeme objektumok időrendi
okozati sorba állíthatók. Ennek alapján fejlődésmeneti vázlat 
adható, négy magmás ciklus elkülönítésével.

A nyitva maradt kérdések nem megoldásához módszertani 
útmutatások vannak vázolva.
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RECONSTRUCTION OE THE MIDDLE MIOCÉNÉ PALEOVOLCANO OP THE 
BÖRZSÖNY MOUNTAINS, NE-HUNGARY

bY

Z. Bállá

ABSTRACT

The volcanic rocks of the Börzsöny Mountains are 
Products of Volcano-Plinius type eruptions, as deduced from 
their petrographic features. Accordingly, one may suspect 
the existence of remnants of large size paleovolcanoes.

Geomorphological analyses permitted the author to 
reconstruct a paleovolcano of 12 to 14 km in diameter and 
of about 1200 m relative height in the High Börzsöny area.
The Central cauldron is derived from the originaL crater by 
erosion. In the middle of the cauldron there is a chimney 
filling surrounded by radial andesite dykes. The activity of 
this paleovolcano ended with the formation of a hypabyssal 
intrusion in the centre, an event which is probably the final 
act of volcanism in the entire Börzsöny Mountains.

Having revised the available stratigraphic evidence, 
the author considers the volcanic activity to be restricted 
to one part of the Early Badenian.

It is very likely that all the volcanites in the 
Börzsöny Mountains are products of one single paleovolcanic 
centre.

Relying upon geomorphological and geological data, 
in the N and NE Börzsöny remnants of two successive "Somma” 
type paleovolcanoes could be detected.
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The study of the Pre-Cenozoic basement, traced by 
means of geophysical measurements, resulted in the assumpt- 
ion of one huge caaldron fór the entire mountain, a Central 
dome with a collapse cauldron on the summit. Surface geo
physical data demonstrate the presenee of a series of 
chimney fillings along the margin of the dome and of the 
cauldron as well.

Altogether four volcanic cycles could be disting-
uished.

Finally, somé methodological hints are given fór 
the solution of still unsettled problems.

Adress of the author;
Z.Bállá, H-1145 Budapest,
Columbus u. 17*
MAELGI (Hungárián Institute of Geophysics)
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CAPTIONS

Fig, 1 . Interpretation Skefcch of the High Börzsöny Topo- 
graphy

Fig.2. First grade involution surface of the remnants of 
the High Börzsöny paleovulcano, Plotted by Z,.Bállá, 
1976,

Fig.3» Second grade involution surface of the remnants of 
the High Börzsöny paleovolcano, Plotted by Z,Balla, 
1976,

fig.4. Profile Reoonstruction of the High Börzsöny Pale- 
ovolcano, Plotted by Z.Bállá, 1976. Accompanied by 
sections of stratovolcanoe.s on the same scalc, ta
tén from reference item /11/,

Fig.5. Reconstruction of the surface of the High Börzsöny 
paleovolcano* Plotted by Z.Bállá, 1976.

Fig.6. Geoelectric profiles of the remnants of the High 
Börzsöny paleovolcanic cone. Plotted by z,Bállá, 
1976, relying upon the mesurements done by S,Taba 
in 1973-75°
No vertical exaggeration»

Fig,7* Elements of the geological setting of the High Bör
zsöny paleovolcano, as known in the present state 
of exploration. Plotted by Z,Bállá, 1975,
Legend
1 Geoelectric and gravity maximum at Kurucbérc
2 Chimney (probably of the last eruptions)
3 Radial andesite dykes, accompanied by pyroclas- 

tics
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Fig.8.

Fig.9-

Fig.10

Fig,11 

Fig.12

Fig.13, 

Fig.14.

4 Outcrops of andesitic lava banks in pyroclastics, 
dipping oufciards

5 Water-shed erest in the centre of the paleo- 
volcano

6 Radial valley on the slope of the paleovolcano
7 Contours of the paleovolcano
8 Outcrop contours of volcanic rocks
9 Overlying sediments 
10 Underlying sediments

Bouguer anomaly map of the High Börzsöny Paleo- 
vlcano Area. (Plotted by A.Zsillé 1974). Completed 
with the contours shown on Fig.1»

Relief map (u.s.l.) of the lower refraction horizon 
of the High Börzsöny Paleovolcano Area. Plotted by 
A.Zsillé, I.Szalay.

Geomagnetic anomaly map of the High Börzsöny Paleo
volcano Area, (flying height 50 m). Plotted by
I.Komáromy and E.Hoffer, 1966.

Induced potential anomaly map of the High Börzsöny 
Paleovolcano Area. - Plotted by S.Taba, 1974.

Profiles of apparent geolectric resistivity of the
v

Central part of the High Börzsöny paleovolcano. 
Plotted by S.Taba, 1973* Completed with the hypo^ 
"thefic contours of the Central high resistivity body.

Apparent density of the formations in the Central 
part of the High Börzsöny paleovolcano. Plotted by 
Z.Bállá, 1976, relying upon the data of A.Zsillé.

Map of Paleovolcanic Objects in the Börzsöny Area. 
Plotted by Z.Bállá, 1976.
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Legend
Surficial formatíons
1 Pre-neozoic basement (Triassic)
2 Underlying sediments (Rupelian-Carpathian)
3 Overlying sediments (Badenian)
4 Marginal somma ring
5 Internál somma
6 High Börzsöny Paleovolcano
7 Water-shed erest line ásómmá axis and cauldron 

rim)
8 Chimney filling at the cauldron rim
9 Chimney filling at the dome rim
10 Subvolcanic intrusion in underlying sediments
11 Andesite dykes
Slements of the relief (topography)
12 Rim of the big cauldron
13 Slope of the dome
14 Slope of the collapse cauldron 
13 Rim of the collapse cauldron
Main structural lines (faults): 16-18 

Sig.13 Evolutional Sketch of the Börzsöny Palovolcanism
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1. ábra
A Magas-Börzsöny domborzatának értelmezési vázlata 

Szerkesztette: Bállá Z. 1976.
Topográfiai alap: A Börzsöny-hegység turistatérképe, Carto- 
graphia, a hatcfdik kiadás változatlan utánnyomása
J elmagyarázat:
1. A mai domborzat jelölése, tszf. m.
2. A vulkáni képződmények felszini elterjedésének határa 

(/9/ nyomán, egyszerűsítve)
3. Gyűrűszerű vízválasztó a paleovulkán központjában
4. Sugárirányú völgy a paleovulkán lejtőjén
5. A paleovulkán lábazatát kijelölő gyűrűszerű völgy
6. A paleovulkán feltételezett lábazata lejtőn
7. Fedőüledék a felszínen
8. Feküüledék a felszínen
9. Gyűrűszerű vagy harántirányu vízválasztó a paleovulkán 

lábazatán túl és a központban10. Sugárirányú völgy a feltételezett szómmá külső oldalán 
vagy gyűrűszerű völgy a központban
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2. ábra
A Magasbörzsönyi paleovulkán maradványainak 

elsőfokú gerincburkoló felülete

Szerkesztette: Bállá Z. 1976.

1. Az elsőfokú burkoló felület szintvonalai (tszf. magasság). 
Egyéb jelölések az 1. ábráról vannak átvéve.
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3. ábra
A Magasbörzsönyi paleovulkán maradványainak másod

foka gerincburkoló felülete

Szerkesztette: Bállá Z. 1976.

1 . A másodfokú burkoló felület szintvonalai (tszf. magasság)
2. A vízválasztó gerincgyürü belső burkolóvonala 

Egyéb jelölések az 1. ábráról vannak átvéve
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4. ábra
A Magasbörzsönyi paleovulkán szelvénybeli rekonstrukciója

3039



96

Szerkesztette: Bállá Z. 1976.
Rétegvulkánok szelvényei a /11/ alapján a börzsönyiekével 
azonos méretarányban, a katalógus / 1 1 / sorszámainak feltün
tetés ével:

1» Eudzijama (Huzi), DNy-
EK; Japán, Honsyu; 8.3- 3

2o Merapi, NyDNy-KÉK; Indonézia, Jáva; 6.3-25
3. Raung, ÉNy~DK; Indonézia, Jáva; 6.3-34
4. Amburombu, ÉÉNy-DDK; Indonézia, Kis- 

Szundák; 6.4-10
5. Semeru, NyÉNy-KDK; Indonézia, Jáva; 6.3-30
6. Slamet, ÉNy-DK; Indonézia, Jáva; co7KAúj

7. Lewotolo, ÉÉNy-DDK; Indonézia, Kis- 
Szundák; 6.4-23

8, Silawaih Agam, ÉÉNy-DDK ; Indonézia, Szumátra; 6.1- 2
9, Asama, DDNy-ÉÉK; Japán, Honsyu; 8.3-11

10. Tyokai, DDNy-ÉÉK; Japán, Honsyu; 8.3-22
11. Lamongan, É-D; Indonézia, Jáva; 6.3-32
12. Vezúv, Ny-K; Olaszország; 1 .1- 2
13. A Vezúv D-i szektorának körvetületüvé simitott szelvénye

A börzsönyi szelvények ^elkulcsa^
1. Mai domborzat
2. Másodfokú burkoló felület
3 . Észlelt lávapad
4 . A mai felszinbe eső középpontokon átmenő függőleges vonal 
3 , A Vezúv simitott szelvénye (1. feljebb, 13. sz. alatt)
6. A tengerszint nyomvonala a Vezúv simitott szelvényében
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5 . ábra
A Magasbörzsönyi paleovulkán felületének rekonstrukció,ja 

Szerkesztette• Bállá Z. 1976.

Jei lmagyar ázat {
1a A 4. ábra szelvényeivel rekonstruált felület szintvonalai 

(tszf. magasság)
2» A 4. ábrán szereplő szelvény nyomvonala
3« A paleovulkán kibillenési tengelyének vízszintes vetülete
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A Magasbörzsönyi paleovulkáni kap maradványainak
geoelektromos szelvényei

3 0 3 9
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Szerkesztette: Taba S. 1973-75* évi mérési és kiértékelési
adatai alapján Bállá Z. 1976.

Hel^szinra^z^ az 1, ábra főbb elemei az ábrázolt szelvény
szakaszok feltüntetésével

Szelvények^ a függőleges és vízszintes lépték azonos —  
nincs magasságtorzitás;

az egyes szondázások kiértékelt adatsorait 
függőleges vonalszakaszok jelzik, melyek hosz- 
sza az átlagos behatolási mélységgel azonos;

minden szelvény alatt rétegenként és szondázá- 
si pontokként feltüntettük a kiértékelt fajla
gos ellenállásokat;

a rétegek számozása minden egyes szelvényben 
önálló;

a függőleges vonalkázás alacsonyellenállású, 
bizonytalan földtani értelmű képződményt je
lent .
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Szerkesztette: Bállá Z. 1976.

A Csóványostól DNy-ra feltüntetett lávapad-kibuvások Gyarmati 
Pál 1974. évi 1:10.000 méretarányú térképéről (1. a /22/-ben) 
vannak átmásolva.

A Peketevölgy - Kurucpatak vonalától Ny-ra feltüntetett te- 
léreket és lávapadokat Havas László észlelte 1976-ban.

Jelmagyarázat:
1. A Kurucbérci geoelektromos-gravitációs maximum (1. a 12. 

és 1 3 - ábrán)
2. A 4. és 3* ábrán közölt rekonstrukció alapján valószinü- 

sithető kürtő (a legutolsó kitörések kürtője lehet)
3. Sugárirányú andezittelérek (mellékkőzet: főleg piro- 

klasztit ok)
4. Piroklasztikumban települő kifelé dőlő andezit'lávapadok 

kibúvásai (csak a pontosan lekövetettek)
5 . Vízválasztó gerincgyürü a paleovulkán központjában
6. Sugárirányú völgy a paleovulkán lejtőjén
7. A paleovulkán körvonala
8. A vulkánitok felszini elterjedésének határa (/9/ nyomán)
9. Pedőüledékek

10. Peküüledékek
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8. ábra
A Magasbörzsönyí paleoválisán Bouguer-anomália bérké_p_e

' zerkesztette Zsillé A. 1974.) Kiegészítve az 1. ábrán sze- 
eplő kontui'okkal
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Szerkesztette Zsillé A. és Szalay I., 1974. Kiegészítve az 
1. ábrán szereplő kontúrokkal
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10. ábra
A Magasbörzsönyi paleovalkán környékének geomágneses térmépe
(50 m repülési magasságból felvéve). - Szerk. Komáromy I. és 
Hoffer E., 1966. Kiegészítve az 1. ábrán szereplő kontárokkal

3 0 5 9
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11. ábra
A Magasbörzaönyi paleovalkán környékének gerjesztett

potenciál anomália faérképe

Szerk. Taba S., 1974-.
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A Magasbörzsöny paleovulkán központ,iának látszólagos 
geoelektromos ellenállás szelvényei

Szerk. Taba S. 1975»Kiegészítve a központi nagyellenállásu test feltételezhető 
kontúrjával.A szelvények torzitásinantesek, méretarányul helyszinrazújé
val azonos. A látszólagos ellenállás-értékek AB/2 mélységre 
vannak vonatkoztatva
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!

.

1J. ábra
A Magasbörzaönyi paleovulkán központját- felépítő 
képződmények látszólagos sűrűségének meghatározása

3 0 3 9
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Szerkesztette; Zsillé A. adatai alapján Bállá Z, 1976.

Helyszinrajzon feltüntetve a nagyellenállásu test (1. a 12.
ábrán) kontúrja és a felhasznált szelvényszakaszok, a 
mérési pontok megjelölésével, szelvényenként más-más 
jellel.

Diagrammok a javitott Bouguer-érték (abszcissza) - tenger
szint feletti magasság (ordináta) koordinátákban áb
rázolják az egyes mérési pontok adatait, a helyszin— 
rajznak megfelelő jelelőléssel}

a javitott Bouguer-érték a műszerjárással korrigált, 
mért nehézségi értékből, szélességi korrekcióból és 
2,4 g/crn̂  átlagsűrűséggel számított terephatásból te
vődik össze}

a regressziós egyenesek iránytangense lineáris össze
függésben van a látszólagos sűrűséggel az

•— -—  = -ffi—  = 0,3086-0,04196 tg* h

képletnek megfelelően, ahol

tg* - iránytangens}
Ag - javitott Bouguer-érték, mgal}
h - a mérési pont tszf. magassága, m}
6 - az erózió által feltárt képződmények sürüsé

ge, g/cm^
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Szerkesztette: Bállá Z. 1976.

Jelmagyarázat:
Felszíni képződmények:
1. Prekainozóos aljzat (triász)
2. Feküüledék (rupéli - kárpáti emelet)
3* Fedőüledék (bádeni emelet)
4* Peremi szómmá-gyűrű
5« Hegyháti szómmá
6. Magashörzsönyi paleovulkán
7. Vízválasztó gerincvonalat (szomma-tengely és kaldera

perem)
8. Kalderaperemi kürtőkitöltés (1. Kiskpppány; 2. Nagykop- 

pány - Szarvaskő; 3* Sóshegy - Nagysashegy)
9. Boltozatperemi kürtőkitöltés (4. öregkapás; 5. Vörösha- 

raszt>; 6 Kuruchérc)
10. Szubvulkáni intruzió feküüledékben
11. Andezittelérek.
Az al.jzatdomborzat elemei:
12. Nagykaldera-perem
13. Boltozat-lejtő
14. Beszakadásos kaldera lejtője
15. Beszakadásos kaldera pereme.
Főbb törésvonalak:
16. A miocénben 1000 m körüli amplitúdóval jelentkező törés 

(a D-i szárnyak a levetettek)
17. A kristályos és mezozóos képződmények határvonala a 

kainozóikum feküjében, az utóbbiban elvetés nélkül; É-i 
szárny: kristályos, D-i szárny: mezozóos képződmények

18. A micoénben többszáz m amplitúdóval jelentkező törés (a 
Ny-i szárnyak a levetettek).

3039
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