
2. Adatok a Mátra geológiájához.

(Jelentés az 1910. évi részleges geológiai felvételről.)

NOSZKY JENŐ-tŐl.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága a jelen év nyarára azt a 
feladatot tűzte ki számomra, hogy az 1908-iki felvételemtől D-re a 14. öv 
X X II. rovatú 1:75,000 térképlapon ábrázolt területen folytassam a rész
letes felvételeket.

A  megtisztelő megbízásnak eleget teendő, 1910. június 30-tól aug. 
27-ig bejártam a Mátra keleti, északi és északnyugati oldalát Egerszólát- 
tól kezdve Mátraverebély és Sámsonháza (Nógrád vm.) községekig. A  
felvett terület középső részén, Parád-Reesk-Derecske-Sirok-Szajla- és 
Szent-Mária községek közt már előzőleg (1885-ben) t e l e g d i  R o t h  
L a j o s  főgeológus ur eszközölt petróleumkutatás szempontjából részletes 
felvételeket, amelyeket reambulálva, belevettem az általam térképezett 
területbe. T e l e g d i  R o t h  L a j o s  főgeológus szives volt idevágó jegyze
teit, továbbá kőzet és foraminifera meghatározási adatait felhasználás 
végett átengedni, amelyért e helyt is fogadja hálás köszönetem nyilvá
nítását.

Azonkivül még a 13. öv X X II. rovat DNy 1:25,000 lapon az 
1908-iki felvételből hiányzó Ny-i részeket (Inászó és Kazár között, to
vábbá a Szilváskőn) jártam be, s így a jelzett lapot kiegészítettem.

A Mátravidék.

A  felvett terület egy kis, Nógrád megyéhez (a Zagyva Ny. oldalán) 
tartozó részlet kivételével Heves megye É. és ÉNy. részén van. Morfo
lógiailag a terület egy része neogénkorú üledékes kőzetekből felépített 
halomvidék, másik része pedig közepes magasságú vulkánikus eredetű 
hegyvidék. A  dombos vidék meglehetősen kopasz, erdőtlen, s így jól fel
tárt, ellenben az erdőkkel alaposan fedett hegyvidék jó feltárásokban nem
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igen bővelkedik. A  vidék geológiai felépítésében résztvevő képződmé
nyek a következők:

1. Karbon, agyagpala és mészkő.
2. Diabáz és tufája.
3. Felső oligocén márga.
4. Alsó mediterrán homokkő. (Alsó glaukonitos szint.)
5. Biotitos amfiból andezit.
6. Kavics és agyag.
7. Riolit tufa. (Alsó riolit tufa-réteg a szénfekvőben.)
8. Alsó mediterrán széntelep.
9. Alsó mediterrán szénfedő márgák.

10. Alsó mediterrán schlier-márgák és ezen szintnek megfelelő 
márgák a szén fedő rétegek felett.

11. Alsó mediterrán konglomerátok.
12. Piroxén andezit lapillis riolit tufa és piroxén andezit tufa 

és breccsa.
13. Piroxén andezit.
14. Kövületes piroxén andezit tufa és breccsa. Kövületes homok 

(F. mediterrán alsó szint).
15. Lajta-mészkő.

Ny. facies.
16. F. mediterrán széntelep.
17. F. mediterrán tengeri rétegek.

K. facies.
18. Szarmata konglomerát és homokkő.
19. Szarmata növény lenyomatos palás homokkövek.
20. Tavi üledékek. (Szarmata?)
21. Hidrokvarcit etc. geisir képződmények.
22. Pleisztocén kavics.
23. Pleisztocén lösz.
24. Holocén rétegek.

1. Karbon pala és mészkő. Területünkön a karbonkorú képződmények 
négy kisebb-nagyobb rög alakjában bukkannak föl. Ezek a Darnó-hegy, 
Recsk és Sir ok közt és a vele a Zagyva mederben jól látható összefüggés
ben levő rögöcske, amely a Mátra alól bukkanik ki s amelyet a vulkani
kus tufák részben elfednek. Továbbá Sirok és Szent-Mária közt a Kis- 
és Nagy-Várhegy, amelyet szintén csak a Tárná eróziója szelt ketté. A 
Darnóhegy és a Várhegyek közt mediterrán márgák vannak, tehát ezek 
már a mediterrán előtt szétváltak.

A  karbon-képződmények közt a legelterjedtebbek a szürkés-fekete 
agyagpalák, amelyek helyenként meszes palába mennek át; azonkivül
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kalciteres sötétebb szinű mészkövek. A  palás rétegek, mint a Várhegyek 
oldalain levő nagy kőfejtőkben jól észlelhetni, gyűrtek és alaposan Össze
töredeztek és másodlagosan összecementeződtek.

Az általános dőlésirány Ny-i 40°— 50°. Nagyobbszabású haránt
töréseket a Darnóhegyen lehet észlelni, ahol a nagy Darnó tömzsről a 
Mátra felé apróbb darabok szakadoztak le lépcsőzetesen.

A  karbon képződményekben szerves zárványt nekem sem sikerült 
találnom s ennélfogva csak a vele hajdan összefüggésben állott Bükkhöz 
csatlakozó rögökkel való párhuzamosítással következtethetünk korára.

A  karbon képződményeken, különösen a Darnó-hegy északnyugati 
oldalán a törmelékben olyan világos szinű mészkődarabokat találni, a 
melyek inkább mezozóos jellegűek, tehát ez is erősíti a bükki analógiát.

2. Diabáz és tufája. A  karbon rétegek közt különösen a törmelék
ben számos zöldes diabáz darab található. Szálban a jelenlegi eltakart és 
összetört térszín miatt nehéz feltalálni. Ellenben szálban levő tufáját 
a Miklós-völgy elejének K. oldalán evő árkokban lehet észlelni. A  tör
melékben a vörös diabáztufa kavicsok könnyen felismerhetők és nagy 
területen észlelhetők.

3. Felső oligocén márga. Recsk, Párád, Derecske, Bodony, Szajla, 
Füzes és Terpes községek közt hatalmas területet fehéres-szürke agyag- 
márgák alkotnak. Ezek a márgák az alsó mediterrán glaukonitos homok
kövek alatt vannak és a homokkőbe a széleken fokozatosan átmennek. 
Helyenként rossz megtartású kagylók kőbeleit találni bennük. Mikro- 
faunájuk azonban helyenként gazdag. Dr. F r a n z e n a u  három pontról: 
1. Derecskéi téglavető; 2. Recski csevicés völgy alja; 3. Recski Miklós- 
völgyből 60 m mélységből felhozott fúrási próbából vett márgából 129 
faj foraminiferát1) talált és határozott meg 1885-ben. Leggazdagabb 
faunájú a miklósvölgyi fúráspróba volt; a legszegényebb a derecskéi. Az 
összfaunából vagy 60 alak olyan, amelyek a Hantken-féle Clavulina 
Szabói rétegekben is megvannak, s így tehát plauzibilis volna azokkal 
azonosítani. Azonban azok után, amiket dr. V a d á s z  a triász foramini- 
ferákról2) és a Challenger expedició a most élőkről és ezeknek a geológiai 
múltban megfelelőkről kiderített, nagyon nehéz volna ezeket mint ,,vezér- 
kövületeket44 elfogadni, különösen mikor dr. L ö r e n t h e y 3) egész csomó 
„tipikus44 alsó oligocén fajról kimutatja, hogy már sokkal előbb éltek 
vagy sokkal tovább. De hisz oly egyszerű szervezetű tények, mint a fora-

1) Telegdi Roth Lajos kézirati jegyzeteiből.
2) Dr. Vadász Elem ér : Bakonyi triász foraminiférák. összefoglalás 35. 1.
3) Dr. Lörenthey Im r e : Megjegyzések Magyarország ő-harmadkori foramini- 

fera faunájához. Matli. Term. Ért. X X V II. sz. 5. f.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 4
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miniferák, a nekik megfelelő életviszonyokat könnyen megtalálják, külö
nösen a mélyebbvízű tengerrrészletekben, ahol a hatások állandóak és 
kiegyenlítődnek.

Az alsó mediterrán rétegekkel való konkordancia és azokba való 
lassú, fokozatos átmenet is arra vall, hogy itt nem volt semmiféle hézag. 
Tehát egy mélyebb tengeri üledéknek megfelelő s az alsómediterránnál 
valamivel régibb, azaz f. oligocén képződménynyel van dolgunk, amely 
felfelé fokozatosan átmegy az alsó-mediterránba, lefelé pedig esetleg a 
mélyebb oligocénbe.

4. Alsó mediterrán glaukonitos homokkő. A  glaukonitos durva 
homokkőrétegek a nógrádiaknak folytatását képezik, amelyeket 1908-iki 
jelentésemben már leirtam. A  Ny-i Mátra lábainál Bátony, Dorogháza, 
Szuka, Mátramindszent, Bállá, Bodony, Füzes táján nagy függőleges és 
vízszintes elterjedésben lépnek fel. Kelet felé is feltalálhatók vékony öv
ben az oligocén márga felett és a felső mediterrán szénfedő komplexus 
alatt (mert a f. mediterrán transzgresszió lenyeste). Recsknél a Darnó- 
hegy oldalán és a Recski Mátra alatt csak vékony foszlányait észlelni. 
Párád felé mind nagyobb övben jelentkezik és hozzácsatlakozik a Hy-i 
területhez. A  Lahóca-hegy É-i oldalán is meg van a glaukonitos homokkő 
és a biotitos amfiból andezitre települ rá.

A  K-i Mátra alján az alsó mediterrán glaukonitos homokkő szint
nek megfelelő rétegek közt, ellentétben a ISTy-i Mátrával és a nógrádi 
területtel, széntelepek nyomaira akadunk. íg y  Mátramindszent fölött az 
Uj-Iván pusztánál, továbbá a Csákánykő alatt Párád környékén. Ezek 
azonban vékony lokális előfordulások, semmi praktikus jelentőségük 
nincsen. Azonban jelzik azt, hogy közelükben, tehát a Recsk-Parádi terü
leten már akkor szárazulat lehetett és innen hordta össze szénanyagukat 
a víz a tengerparton, melyet azután eltakart a tenger törmeléke* a szén
telepek fölött ostrea padokat találni.

5. Biotitos amfiból andezit. Az alsó mediterrán rétegcsoport legalsó 
szintjével kapcsolatban kell szólnunk az érceket tartalmazó biotitos 
amfiból andezitekről, amelyek Párád és Recsk között néhány jócskán le
koptatott hegyet alkotnak. A  jelenleg szünetelő réz- és a már régebben 
megszűnt ezüst bányászatot és a szegényes teléreket az 50— 60-as évek
ben, mikor felfedezték, többen ismertették és így egyelőre csak a kitörés 
korára és a többi rétegekhez való viszonyára vonatkozólag közlök néhány 
megfigyelést.

A  biotitos amfiból andeziteket több helyen a glaukonitos homok
kövek fedik (Lahóea É-i oldal, parádi Ilona-volgy). Az oligocén márgá- 
kat részben elfedték, részben pedig áttörték, tehát a kitörés az oligocén
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után, az alsó-mediterrán elején volt, míg a piroxén andezitek kitörése az 
alsó mediterrán végén és a felső mediterrán elején.

Elterjedésük a Kanászvár, Lahóca, Fehérkő hegyeken kívül a 
parádi Hegyeskő, Veresvár, Veresagyag nevű hegyekre, a Hosszúbérc 
nevű hegyorra esik. Legdélibb felbukkanása az Ilona-völgy Ny-i oldalán 
a Pálbiikk-hegy talpán van (a Pálbükk maga glaukonitos durva homokkő, 
a teteje pedig piroxén andezit).

A  biotitos amfiból andezitek erős postvulkanibus hatásoknak voltak 
kitéve, valószínűleg a piroxén andezitek kitörésével kapcsolatban. A  post- 
vulkanikus hatások nyomait nemcsak az ércesedésben, továbbá a nagy
mértékű kaolinosodásban és alunitosodásban lehet észlelni, hanem az el
terjedt geizirképződményekben is, amelyekből a Hegyeskő tetején még 
ma is szálban állanak a likacsos hidrokvarcit sziklák. A  Veresagyag-hegy 
is tele van leszakadozott darabokkal. A  márgák sok helyen el vannak 
kovásítva.

6. Kavics és agyag. Ezek az alsó mediterrán széntelep fekvőjében 
vannak a tengeri rétegeken, mint terrigen rétegek. É felé Nógrádban na
gyobb kiterjedésűek, itt már csak helyenként bukkannak fel. Agyagot 
találni a bátonyi völgyben, kavicsot és konglomerátot pedig Párádnál 
a Sasvár fölött.

7. Riolittufa. Ez sokkal nagyobb vízszintes és függőleges elter
jedésben van meg, mint a kavics és agyag. A  riolittufa rétegek is a 
nógrádiaknak hasonmásai. Itt a széntelepek közvetlen fekvő rétegét alkot
ják. A riolit tufa réteg az egész Mátra alatt végighúzódik, kezdve a 
nagybátonyi állami szénbányától egészen a Kékes aljáig a parádi Sas- 
vádnál. Azonkívül Szuha felé húzódva lepelként van a hegy sor tetőin és 
Ballánál a Kővágó-hegy sapkáját alkotja. Az alsó riolittufa rétegen kívül 
van még egy fiatalabb riolittufa komplexus, amelyet a piroxén andezit 
erupciókkal fogunk tárgyalni.

8. Alsó mediterrán széntelep. Az alsó riolittufa rétegeken közepes 
vastagságú széntelepek vannak. Ezek a széntelepek a salgótarjáni szén
terület DK-i részével mutatnak tehát fáciesbeli egyezést. Azonban itt csak 
egy telep van, nem 2— 3 és erre is másféle típusú fedőrétegek települtek, 
tehát a fáciesviszonyok a széntelep képződése után megváltoztak. Itt 
ugyanis nagy vastagságú, nem tagolható mélyebb tengerre valló márgák 
borítják a széntelepeket (szivacstűket találunk bennök) és erre a nagy 
vastagságú rétegre közvetlenül a piroxén andezit erupciók borúinak rá.

xé, szén palás és földes. Agyagos fekvetek több részre tagolják. Az 
egész az agyagos közbetelepülésekkel együtt kb. IV2 méter vastag. Nyu
gaton a nagybátonyi állami szénbányában a legjobb és legvastagabb, bát

4 '
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ez is a gyengébb minőségű barnaszenek közé tartozik. K felé vastag
ságban is, minőségben is csökken. Nyugaton a Zagyva mellékpatakjainak 
mélyen bevágódott völgyeiben több helyen jól fel van tárva, ellenben 
K felé, ahol a telepek a Magas-Mátrához közelednek, elfedettek. Párád 
fölött a Nagy-Galya Iv-i oldalában, amint erről dr. B ö c k h  H u g ó  bányá
szati akadémiai tanár úr szíves közlése folytán értesültem, 192 m mélységű 
fúrással kapták meg a szénréteget és ez is csak 40 cm vastag volt. Alatta 
riolit tufa van. Még tovább K-re Sasvárnál már teljesen hiányzik a tufán 
a széntelep, helyette feketés palásagyag van. Ny-on az agyagos közbe
településeken kívül még a törések és az átszelő piroxén andezit telérek 
is hozzájárulnak, hogy még nehezebb legyen kiaknázásuk. A  salgótarjáni 
társulat, amelynek birtoka volna ez a terület, számos kutató táróval pró
bálkozott vele, de sikertelenül; s az elhagyott tárók ma már jóformán 
mind bedőltek.

9. Szénfedő rétegek. A  salgótarjáni szénterületen a szén 2— 3 
telepes; ezeket egymástól vastag, 20— 30 m édesvízi képződmények vá
lasztják el, a szénkomplexus fedőjében pedig jól jellegzett tengeri, illetőleg 
félsósvízi rétegek ismerhetők fel, t. i. pectenes homokkövek és a cardiumos 
palák. Ezek a szénfedő rétegek a mátrai széntelepek felett csak Ny-on 
a szélek felé jelentkeznek nyomokban. Helyettük márgás, agyagos réte
gek vannak a fedőben, amelyekben jellemző kövület nincs (egyáltalában 
kövületszegény a réteg, csak néhány foraminifera van benne és szivacs
tűk). A  réteg nagy vastagságban ilyen egészen fel az andezit erupciókig. 
Látjuk tehát, hogy itt egy nyílt, mélyebb vizű tengerrészlet borította el 
az első széntelep képződése után a térszint, míg északra egy kontinen
tális zárt, legfeljebb lagunás vidékkel van dolgunk, amelyet legfeljebb 
csak rövid időre borított el azután a tenger.

10. A schlier márgák és hasonlókorú képződmények. A  Mátra Ny-i 
oldalán a Zagyva mellett nagy fügőleges és vízszintes elterjedésben jelent
kezik egy márgás, echinoideákkal és egyéb kövületekkel gazdagon jelleg
zett rétegcsoport, amely úgy faunisztikai, valamint sztratigrafiai tekintet
ben teljesen megfelel az ottnangi schliernek. Ez a réteg az alsó és felső 
mediterrán határrétege. Egyes helyeken már teljesen f. mediterrán jellegű 
faunát is zár magába. A  schlier rétegekre települnek rá a piroxén andezit 
erupciók által felhozott tufák és breccsák, valamint lávák, illetve ezeket 
törik át a telérek. A  tipikus schlier rétegek csak a Zagyva mellett jelent
keznek és É felé a Tarján patak Ny oldalán felhúzódó öblöt alkotnak, 
amely öbölnek belsejét részint a piroxénandezitek erupciós termékei, ré
szint a f. mediterrán-kor tengeri üledékei töltik ki. Délebbre pedig még 
fiatalabb neogén képződmények települnek ezekre. A  schlier rétegeknek 
megfelelő korú képződmények a Mátra alatt is megvannak, de más kifej
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lődésben. Ezek szoros kapcsolatban vannak az előbbi fedő márgákkal, 
azoktól el se különíthetők. Ez a márgás rétegcsoport kb. 200 in vastag.

A  Mátra K -i oldalán hasonló szintben, t. i. a piroxén andezit erup- 
ciók fekvőjében arca-s és corbulás rétegeket találunk, amelyek a schlier 
öbölnek másik és eltérő fáciessel biró oldalát jellemzik. A  kövületes 
tipikus schlier rétegek és a Mátra alatt levő hasonló korú márgák közt az 
átmenet Bátony és Tar között észlelhető, ahol a kövülettartalom K felé 
fogy s a petrografiai különbségben is lassú, fokozatos átmenet észlelhető.

11. A mediterrán tengerparti konglomerátok. A  Mátra K-i oldalán 
még egy alsó mediterrán réteget lehet észlelni, még pedig annak legma
gasabb szintjében, a piroxén andezit tufák alatt, tehát a schliernek egy 
eltérő jellegű fáciesével van dolgunk. Ezek a Recsk-nél levő Darnó-hegy 
ÉNy-i oldalán észlelhetők a legszebben. A  konglomerát a karbon alap
hegységre transgredált tengerparti üledék; anyaga a karbonmészből, pa
lából, a diabázból és tufájából való gömbölyűre koptatott kavics és homok. 
Ebben a durva anyagban helyenként vastaghéjú kagylók, ostreák, pecte- 
nek találhatók.

A  szajlai-árok kezdetének K-i oldalán levő lelőhelyről a következő 
érdekes kis faunát gyűjtöttem:

Echinolampas Laurillardi.
Favia sp.
Terebratula Hörnesi S u e s s .

Anomia costata B r o c c .

Pecten Beudanti B a s t .

Pecten Boltéi H o r n .

Ostrea lamellosa B r o c c .
Bálanus sp.
Oxyrhina sp.

Főképen a vastaghéjú Terebratula Hörnesi Suess jellemző és gya
kori alakja a faunának.

A konglomerát a Darnóhegytől D-re a Miklósvölgy K-i oldalán 
is folytatódik, mígnem az erupciós anyag elfödi. Ehhez hasonló körül
mények között képződtek a recski Mátra alján észlelt ostreapados kon
glomerátok, amelyek egész a Csákánykőig nyomozhatok. A belőle kimálló 
ostrea héj töredékeket egyes árkokban nagy mennyiségben találjuk; de itt 
az anyag nem a karbon alaphegységből származott, hanem az alsó medi
terrán kor régibb homokköveiből.

12. Piroxén andezit lapillit tartalmazó riolittufák; piroxén andezit 
tufa és breccsa. A  Mátra kitörési kőzetei a schlier márgákra települnek és 
rájok pedig a lajta meszek. Ezt a viszonyt legszebben a tari csevicés völgy
iben észlelni. Az erupciók részben finom tufa hullással, részben durva
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breccsa képződései jártak a lávaömléseken kívül. A  piroxén andezit tufák 
és breccsák között, részben alattuk is riolit-tufákat találunk, amelyeket 
tőlük elkülöníteni nem lehet.

Ezek a riolit tufák tele vannak piroxén andezit lapillikkel és szö
vetük is olyan, mintha másodlagosan képződtek volna, egy előbb már 
meglevő szétporlasztott riolit tufa réteg szétszóródásából (1. a 7.-nél), 
amelybe piroxén andezit lapilli bőven húllott és helyenként piroxén an
dezit tufa és breccsa rétegek is elborították, tehát képződésükben korbeli 
különbség nincs. Ez a hipotézis megmagyarázza a régi riolit tufa eredetét, 
amely Nógrádban is oly nagy elterjedésű és amelynek eredeti kőzetét, 
forrását nem ismerjük.

Tehát egy, a piroxénandezit kitörését megelőző riolit-kitörési 
periódust feltételezünk, amelynek tufás anyaga messze széjjel szóródott, 
a mai Mátra helyén lévő tömeget pedig a piroxén andezit kitörés explózió- 
szerűen szétszórta és összekeverte. Ezek a piroxén andezit-riolit tufák 
nagy területet borítanak a Kis-Mátrában, továbbá a Mátrától keletre Sirok- 
Szent-Mária környékén a Bükk felé. De a Középső-Mátrában is meg van
nak (pl. Szuha hutánál), sőt a Keleti-Mátrában és a Cserhátban is észlel
hetők (Tar, Mátraverebély). Ezekhez a riolittufákhoz tehát a Mátra 
déli oldalán észlelt1) fiatalabb riolit erupcióknak (Lőrinci, Gyöngyös- 
solymos) nincsen közük, mert ezekben a régibb riolit-tufákban a 
piroxén andezitek teléreket alkotnak, tehát áttörtek és helyenként 
takaróképen födik azokat, vagyis fiatalabbak. A  déli erupciók kora 
lehet a bükki riolitokkal egyezően szarmata, de a mi szóban levő 
tufáinké sokkal régibb; ezekre Siroknál f. mediterrán kövületes agyag, 
Tarnál pedig lajtamész települ. Tehát a két tufaféleséget egykorú kép
ződménynek kell venni, amely —  a cserháti analógiákat is tekintetbe 
véve —  teljesen biztos volna, ha a schlier márgákat, illetve azoknak 
addig a régi felfogás szerint a kitörési kora az alsó és felső mediterrán 
közé helyezendő.

13. Piroxén andezit. A  piroxén andezitek részint kisebbmagyobb 
lávalepleket, lávaárakat alkotnak a márgákon vagy a tufákon; részint 
pedig teléreket és tömzsöket a homokkőben, illetve a márgában és tufá
ban. A  lávaleplek, lávaárak a Magas-Mátrában és déli nyúlványain 
szerepelnek, a telérek és tömzsök pedig az É-i oldalon levő dombvidéke
ken. Ezek a telérek a Cserhát teléreihez csatlakoznak. A  mátrai piroxén 
andezit előfordulások javarészét dr. M a u r i t z  már feldolgozta munkájá
ban. A  dombvidéken levő újabb előfordulások anyagát nekem is ő volt i)

i) Dr. Mauritz Bé l a : A Mátra eruptív kőzetei. Math. Term. Közi. X X X . 4. 
11— 16. 1.
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szives meghatározni. A  telérek részint radiálisak, részint tangenciálisak 
a Mátra zöméhez képest. Telérkereszteződések, telérelágazások gyakoriak 
köztük. A K-i Mátrában is van néhány ilyen telér, de zömük a Ny-i részbe 
esik, ahol 4— 5 km hosszúságú ágakban lejönnek egész a Zagyva völgybe, 
Ny-i oldalon pedig átcsapnak a Cserhátba is. A  telérek áttörése a homok
köveken, illetve a schlier márgákon metamorf hatásokban jelentkezik.

A  piroxén andezitek erupciós termékeire felső mediterrán rétegek 
települnek. Ezek a K-i oldalon egészen eltérő íaciest mutatnak, mint a 
Ny-i oldalon, s így ktilön-külön kell őket tárgyalni. A  Ny-i oldal egy
szerűbb, amennyiben itt tisztán csak tengeri üledékek vannak. Ellenben 
a K-in terrigén rétegek vannak szénteleppel s ezek fölé sajátságos tengeri 
rétegek transzgredálnak. A  tengeri f. mediterrán rétegek D felé lassan, 
fokozatosan átmennek fiatalabb korú növénylenyomatos szárazföldi ré
tegekbe.

14. Köuületes piroxén andezit tufák és breccsák. A  Mátra nyugati 
oldalán a Zagyva öbölben a piroxén andezit tufák és breccsiák f. része 
már kövületes, tehát már tengerbe hullott, illetve a tenger transgressziója 
törte össze és így a fauna beléje keveredett. Ilyen kövületes tufák vannak 
Mátraverebélynél a Meszestető D-i oldalán, kövületes breccsa van a Me
szestető Ny-i oldalán,1) továbbá Márkháza és Sámsonháza közt levő 
hegyek alján. Gazdag kövületes breccsa van a sámsonházai Várhegy É-i 
lábánál.1 2) Márkháza K -i völgyeiben a kövületes tufákat finom sárga ho
mok helyettesíti az andezit tufák felett, amely nagyszámban zárja be a 
pompásan megtartott f. mediterrán kövületeket.3)

A  kövületes tufákra azután lassú átmenetben különféle meszes parti 
üledékek települnek, amelyeket a

15. Lajta mészkő elnevezéssel foglalhatunk össze. A  lajtamész igen 
változatos kifejlődésű és helyenként gazdag és jellemző faunát zár ma
gába. Így különösen a Meszestető (Mátraverebély) déli oldalán levő 
homokos réteg, amely breccsákon kivül crinoideákat és töméntelen apró 
Echinocyamust tartalmaz. Egy alatta lévő márgás mészkő szintén érdekes 
és hazánkból eddig nem ismert vagy ritka alakokat tartalmaz; ezeknek 
a feldolgozását dr. V a d á s z  E l e m é r  volt szives elvállalni.

A  lajtamészkő javarésze már részint erodálódott, részint szakadá
sok, vetődések következtében mélységbe zökkent és így fiatalabb rétegek
től borított. A  Zagyva öböl cserháti oldalán Mátraszőllőstől É felé 
kisebb-nagyobb leplekben, rögökben nyomozható Sámsonházáig; itt a

1) Noszky Jen ő : Adatok a Cserhát FK-i részének geológiájához. F. K. 1906. 412.1.
2) Dr. Schafarzik  Ferenc : A Cserhát piroxén andezitjei. F. I. É. IX . 194. 1.
3) Dr. Schafarzik  Ferenc : Ugyanott. 196. 1.
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Várhegy oldalához támaszkodik egy jókora röge. Továbbá észak felé ki
sebb rögökben Márkházáig nyomozható.

Márkházától K-re az öböl É-i peremén nagy vastagságban és ha
talmas összefüggő darabban van meg egész a Meszestetőig, amelynek K-i 
oldalán közvetlenül a schlier márgákra telepszik és itt fokozatos lassú át
menet észlelhető a két képződmény közt. D felé az öböl K-i oldalán hiány
zik, leszakadozott és erodálódott; csak a tari csevicés-völgyben, a Mátrában, 
az Ágasvár alatt találjuk fel egy apró elszigetelt, fennakadt rögét. Ebben 
néhány rosszul megtartott Conus fuscocingulatus B r o n n ; Panopaea Me- 
nardi, Cardium Turonicum M a y ; Pecten sp. Lucina sp., Serpula, Den- 
talium stb. kivül Amphistegina vulgaris-i és Heterostegina costata-1 talál
tam nagyobb mennyiségben.

A  Mátra K-i oldalán más viszonyok vannak. Itt az alapréteg a piro
xén andezit lapillis riolit tufa, amely alatt helyenként (vagy helyettesí- 
tőleg) kavics konglomerát réteg van. Erre eléggé jó minőségű

16. Széntelep következik, amely a medence szélein vékony ugyan, 
vagy ki is ékül, de a belső ÉK-i részben, Egercsehi körül jelentős szén
bányászat alapja. A  siroki f. mediterrán pedig egészen eltér mind a két 
tipustól, a riolit tufára települő kövületgazdag palás-agyag voltánál fogva. 
A  széntelepekre azután a tenger transzgredál és különféle

17. tengeri képződmények települnek reá. Ostrea-padok, pectenes, 
dentaliumos tengeri homokkő (Pecten opercularis-sz&l, echinusok-íal), a 
felső rétegben pedig félsósvizi cardiumos homokkő, amely azután D felé 
fokozatosan átmegy a szarmata növénylenyomatos homokkőbe.

18— 19. A szarmata (? )  homokkő és konglomerát. A  keleti oldalon 
levő f. mediterrán rétegekre, részint a piroxén andezit tufákra, vagy a 
piroxén andezites riolit tufákra települnek azok a növénylenyomatos palás 
homokkőrétegek, amelyeket a Ny-i oldalon is —  bár másféle kifejlő
désben —  feltalálunk. Itt ugyanis a szarmata rétegek sokkal változato
sabb kifejlődésüek. A  f. mediterrán rétegek fölött hatalmas konglomerá- 
tok jelentkeznek, amelyek anyaga az erupciós tufákból és andezitekből 
keletkezett, továbbá tartalmazza a lajtamészkő erodált darabjait. Egyes 
rétegekben a lajtamész nagy kagylóinak roncsaira is ráakadunk. A  kavi
csokkal az alsó szintben tufás törmelék, a felsőbb szintekben laza ho
mokkő és homok váltakozik. A  legfelső szintben pedig az Alföld felé 
márgás növénylenyomatos homokköveket találunk. Tehát itt kontinentális 
szarmata üledékkel van dolgunk, mig délebbre levő tipikus szarmata- 
meszek Ecseg és Szt.-Iván körül1) a szarmata félsósvizi faciest jelzik.

A  szarmata konglomerátokból a legnagyobb tömeg Tar, Pásztó és

1) Dr. Schafarzik  F .: A Cserhát piroxén andesitjei. F. I. É. IX . 211. 1.
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Hasznos körül van. Itt egy, már orografiailag is feltűnő erős mélyedés 
van, ami geológiai szempontból még feltűnőbb, mert a Mátra N y— K  fő
gerince itt délre fordúl át és a hóm okkő-rétegek a mélységbe sülyednek 
le törésvonalak mentén, amelyeket ma is erős savanyúviz-f orrások jelölnek.

20. Tavi-iszap képződéseket találunk a lajtamész és a szarmata 
képződmények fölött helyenként kisebb foltokban, legtöbbször csak ron
csokban; benne jellemző mocsári csigák vannak. Ehhez hasonló képződ
mények északra az Ipolynál, Littke körül is vannak a lajta-mész fölött. 
A képződmény kora valószínűleg a szarmata-kor végére tehető, mikor már 
a szárazföldön csak apró mocsarak, tavak voltak.

21. Hidrokvarcit és egyéb kovaképződmények. A  postvulkánikus 
geizir működésére valló hidrokvarcitot a parádi Hegyeskő tetején találtam 
meg szálban. Törmelékben a környező hegyeken több helyen megvan. Azon
kívül különböző egyéb amorf kvarc-féleségek: kalcedon, jaspis, tűzkő és 
opálok találhatók helyenként nagy mennyiségben. így  Felső-Nánától É-ra, 
továbbá Tar és Pásztó körül a szarmata konglomerát tele van velük. 
Sirok és Szent-Mária környékén a kovasavas források a riolittufában 
idéztek elő elkovásodott tömzsöket, teléreket, amelyek felületes meg
tekintésre szálban álló riolitoknak látszanak. Sámsonháza és Mátravere- 
bély között a lajtamészkő és helyenként a tavi-iszap kovásodott el. A 
szarmata konglomerátban sok a kövült fa.

22. Pleisztocén-kavics. A  kövületekkel is igazolható előfordulásai 
Pásztó és Tar között, továbbá délre a hegység szélén jelentkeznek (Job
bágyi), ahol részben a szálban álló kőzetek alkotta magaslatokról lehor
dott eróziós képződménynyel van dolgunk, amelyet a nagy völgyelésen 
lerohanó vad vizek sodortak le a síkság szélére. Ezekben több helyen 
megtalálták már a vastagbőrű őselefántnak, a mammutnak csontjait. 
A  nyugati Mátrában a kavicsok kisebb mértékben jelentkeznek és a pa
takok, illetve a völgyek régibb terraszait alkotják, különösen a Párád 
és Recsk közt levő völgyben észlelni jól ezeket a terraszokat, legszebben 
a Lehóca-hegy keleti nyúlványain láthatók a lösz alatt.

23. Pleisztocén-lösz. A  különböző fajta löszképződmények a Mátra 
lábát alkotó dombvonulatok oldalait nagy mértékben borítják. Az északi 
oldalon, Szuha és Dorogháza körül tipikus homokos lösz van csigákkal és 
konkréoiókkal. Lösz-konkréciókat találni a Párád és Bodony közt levő 
lösz-fennsíkon is.

24. Holocén-rétegek. A  jelenkor képződményei aránylag nem 
nagy területen jelentkeznek, mert a lerohanó vadvizek elhordják a tör
melékeket, sőt még a széles völgyek fenekén is kimossák az alapréteget. 
Legfeljebb az erdő megkötő hatása következtében lehetne beszélni a lan- 
kásabb hegyoldalakon vastagabb erdőtalajról.
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Tektonikai észlelések.

Az apró karbon-rögök tektonikai viszonyainak megértéséhez a többi 
bükki, illetve Bükk felé vonúló karbon-rögök tanulmányozása volna szük
séges. A  mellette levő recski oligocén-terület, amelynek dülése DNy-i, 
a mediterránban lassan kiemelkedik a tengerből és a karbon-rögökkel 
együtt szigetként áll a további idők folyamán, csak a szélein jelentkezik 
az alsó mediterrán végén a tenger transzgressziója. Az alsó mediterrán ele
jén törnek ki a parád-recski biotitos amfiból andezit-vulkánok. Az alsó- 
mediterrán közepén a többi területen is emelkedik a térszin és medence- 
szerű részletek keletkeznek; az alsó-mediterrán rétegek mind radiálisán 
a medencék közepe felé dőlnek. A  zártabb medencékben és a nyilt me
dencék szélein széntelepek keletkeznek. A  széntelepek kiképződése után 
a tenger erősen transzgredál, és így keletkezik a zagyvái schlier-öböl és 
a Mátra keleti oldalán a konglomerát-öwel jelzett parti részlet, a medi
terrán szárazföld rovására. Az alsó- és felső-mediterrán határán törnek 
ki a piroxén-andezitek és nagytömegű anyagot hoznak fel és szórnak szét, 
amely dél felé a sülyedési területen halmozódik fel; erre nyúlnak le 
a láva-árak. De kitörés már előbb is volt. A  tari Zagyvaszoros nyugati 
mellékvölgyében a schlier-márgák közé beékelve vékony tufa-réteget 
találunk. A  kitörések után a Máitra nyugati oldalán részint a tufákra, 
részint a schlier-márgákra rátelepülnek a f. mediterrán-kor tengeri üle
dékei, amelyek elterjedését nyomozva, azt látjuk, hogy azokat vulkánikus 
telérkoszorú övezi, tehát egy leszakadozó tektonikai eredetű öböllel van 
dolgunk. A  leszakadozások, vetődések később is folytatódnak, mert a lajta- 
meszek, kivált a Meszestetőn egész lépcsőzetes vetődéseket mutatnak, de 
magában a Mátrában is a tari kis rög éles vonallal válik el a szarmatától. 
A  Mátra keleti oldalán a f. mediterrán eleje kontinentális jellegű, csak 
később a széntelepek leülepedése után borítja el a tenger a területet és 
lassan, fokozatosan húzódik be, illetve édesül ki a vize a szarmatában, 
minden észrevehető átmenet nélkül. A szarmatában a tenger egészen 
délre húzódik vissza, területünkön nincs is félsósvizi szarmata-üledék, de 
annál intenzivebb az erózió munkája. Ivonglomerátok keletkeznek és mo
csárszerű tavak. A  postvulkánikus hatások a f. mediterrántól kezdve nagy, 
de egyre csökkenő mértékben jelentkeznek, s ma már csak végső nyomai, 
a széndioxid exhalációk mutatkoznak.
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Hasznosítható anyagok.

Területünkön sokféle hasznosítható anyag van, amelyek legtöbbjét 
értékesítik is; de azért a vállalkozásnak még tág tere nyilik.

Idetartoznak első sorban az ércek Recsk és Párád körül. A  réz
nek mai keresett volta mellett érthetetlen, hogy a bár nem túlságosan 
gazdag, de nagy kiterjedésű érctelérek bányászatát teljesen félbehagy
ták. A  bányák részben elpusztultak, csak a főtárókat tartják fenn, úgy 
ahogy, sőt a rézkiválasztó ipartelep is pusztulóban van —  amint hírlik —  
megfelelő befektetés hiányában.

Ugyancsak az itteni hegyekben szerepel még a kaolinosodás és 
alunitosodás. A  timsófőzés, amely a régi fagazdag világban divatozott, 
ma már —  tekintve az alunitosodás kis mértékét —  kivihetetlen 
volna; iparilag értékesíthető kaolin nincs, hanem ezeknek és a sok 
kénes és arzénes ásványnak kilugozódásából keletkező vizek adják 
Párádnak gyógyító erejét. Yizbőség bizony nincs és a csapadék-vizek 
minden kis csöppjét nagy gonddal felfogják és raktározzák az alsó és 
felső timsós tóban, illetve az Ilona-völgyi aknalugban. Ezekkel kapcso
latban kell felemlíteni a savanyúvizforrásokat, amelyek közül a parádi 
csevice annyira híres, hogy mellette elfeledik a többieket, pedig vannak 
szép számmal. íg y  Recsknél (magában a faluban is több kút vize szén
savtartalmú), Terpesnél és Bükkszéken. Továbbá a nyugati Mátrában 
Tarnál és Maconka alatt levő déli harántvölgyben. Ezek közül az erő
sebbeket is csupán a faluk népe használja.

Kőbányászati szempontból az alsó mediterrán homokkövek csak 
helyenként adnak rosszabb fajta építőkövet; annál fontosabb az alsó- és 
felső riolit-tufa (Bállá, Szent-Mária, Sirok), amelyeket nagy kőbányák
ban fejtenek. A  karbon-meszes palákat is nagy kőfejtők fejtik és hordják 
le vasúton az Alföldre. A  piroxén andeziteket helyenként ipari kőnek 
(hidoszlopok) Verpeléten fejtik, de annál több a kövezet-kőnek vagy 
kavicsnak való fejtés, kivált a hegy külső szélein, közel a vasúthoz, 
vagy a főbb közlekedési útakhoz.

A  szénbányászat a mátrai telepeken minimális és nem is fejlődik, 
ellenben az egercsehi szénterületen napról-napra nagyobb arányokat ölt.

A  nógrádi szénvidék,

A  nógrádi szénvidék általános geológiai viszonyait már 1908-iki 
jelentésemben vázoltam s most csak néhány, a kiegészítésűi felvett rész
letre vonatkozó adattal egészíthetem ki.
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A  Szilváskő alapja glaukonitos homokkő, amelynek egyes padjai
ban apró pectenek is vannak. Ez gyakran megtévesztette az embereket, 
mert a fedő pectenes rétegeket véltek benne felismerni. A  homokkőre 
riolit-tufa telepszik, és ezen körülbelül 1/2 km2 területen 1 x/2 méteres 
széntelep van, fölötte vékony márgás fedő réteg. A  széntelepet a tulaj
donos Salgótarjáni bányatársulat több táróval kikutatta és északkeleti 
oldalán már ki is kezdte aknázni. A  hegy gerincén több részre oszlott 
bazalt telér bukkanik ki, a telérben helyenként vízszintesen fekvő oszlo
pok vannak. A  hegyoldal glaukonitos homokkövét két helyen is vékony 
3h— 15h irányú bazalttelér töri át.

Inászó és Kazár között levő terület erősen összetört vidék. Általá
ban véve egy árkos vetődésből és egy fennakadt rögből áll. Az árkos vető
dés másik oldalán levő rög a szilváskő-zagyvai szénplató, amelynek 
javarészét azonban az erózió már lenyeste. A  nyugati részen fennmaradt 
rög a Somlyó-hegy tája, az árkos vetődés pedig az inászói és szék
völgyi bányák környéke és a kazári hegyoldalak, amelyek még másod
lagosan is apróbb részekre darabolódtak. A  Somlyón újabban 1909-ben 
feltárt széntelepek és az inászó-székvölgyiek nivókíilönbsége helyenként 
több mint 300 m, tehát ez a vetődés mértéke.

A  hosszú DK-i irányú árkos vetődés keresztvetődésekkel is több 
részre tagolódott, ehhez járulnak még a vastag agyagos rétegek miatt 
beálló csúszások.

A  bazalt kitörések főiránya nagyjából megegyezik a fővetődési 
iránynyal, de több elágazást is találunk. A  Somlyó keleti oldalán a bazalt 
alatt breccsás bazalt-tufát találunk délkeleti rétegzéssel, ami sztrató- 
vulkáni elem a nógrád-gömöri bazaltdómvulkánok között.

*  *  *

Jelentésem befejeztével kötelességemnek tartom hálás köszönetemet 
kifejezni a Magyar Kir. Földtani Intézet igazgatósága iránt, hogy ha
zánk eme szép vidékének tanulmányozását a helyszinen lehetővé tette, 
valamint az intézetben is minden szükséges anyagot és irodalmat rendel
kezésemre bocsájtott.


