
3. Adatok a nyugati Mátra geológiájához.

(Jelentés az 1911. évi részletes geológiai felvételekről.)

NOSZKY JEXŐ-tŐl.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízása folytán a 
jelen év július— augusztus havában folytattam a Mátra-hegységben meg
kezdett munkámat és a múlt évi felvételekhez csatlakozva, bejártam annak 
középső és Ny-i részét, hozzávéve kiegészítésül a Zagyva völgyét, mint 
geológiai határt. A  felvett terület (kb. 580 km2) Nagybátony, Hasznos és 
hutái, Pásztó, Szurdokpüspöki, Apc, Zagyvaszántó, Lőrinci, Hatvan, 
Jobbágyi, Ecseg, Kozárd, Garáb, Mátraszöllős, Sámsonháza, Lucaháza, 
Markháza és Szúpatak határaiba esik a Zagyva-völgyben; a Mátra déli 
részén pedig Gyöngyöspata, Gyöngyösszűcsi, Rózsaszentmárton, Gyön
gyöstarján, Gyöngyösoroszi, Ecséd és Nagyréde határaiba —  Heves-, 
illetőleg Ny-on egy részük Nógrádmegyében.

A  bejárt terület geológiai alkotásában szereplő képződmények át- 
nézetesen a következők:

1. Felső oligocén (?): Márgás homok.
2. A ls ó  m editerrán: a) Homokkő (alsó glaukonitos szint).

b) Kavics és agyag.
c) Riolit tufa.
d) Széntelep.
e) Szénfedő rétegek.
f) Schlier-márga.

3. Piroxén andezit komplexus:
a) Piroxén andezit-tufa és breccsa, váltakozva 

piroxén and. lapillis riolit tufával.
b) Piroxén andezit.
c) Piroxén andezit módosulatok.
d) Hidrokvarcit.

4. a) Piroxénbiotit andezit.
5. Felső mediterrán: a) Homokos tufás kövületes rétegek.

b) Lajtamészkő.
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6. Fiatalabb eruptív komplexus:
a) Riolit és riolit-tufa.
a) Cerithiumos mészkő.
b) Hidrobiás mészkő.
c) Diatomeás pala.
a) Melanopsisos homok.
b) Yiviparás és planorbisos márga.
c) Homok és agyagrétegek.
a) Terraszkavics.
b) Lösz.

L Felső olígocén (?),

A  felvett terület ÉlSTy részén, Sóshartyán és Kishartyánnál a típusos 
alsó mediterrán rétegek alatt homokos, márgás rétegek vannak, amelyek
ben néhány foraminiferán és rossz megtartású lenyomaton kívül jellem
zőbb maradványt eddig nem találtam s így korát nem sikerült biztosan 
megállapítanom. A  rétegzés konkordáns az alsó mediterrán rétegekkel, 
ezért s mivel több-kevesebb egyezést mutatnak a Mátra K  oldalán, Recsk 
környékén észlelt képződményekkel, egyelőre azokat a felső oligocénba 
sorolom.

7. Szarmata:

8. Pannóniái:

9. Pleisztocén

10. Holocén.

2. Alsó mediterrán.

Alsó mediterrán képződmények alkotják a Mátra alapját és kifej
lődésük nagyjában itt is olyan, mint a múlt évi jelentésemben tárgyalt 
területen. Egyes képződményeket belőlük csak néhány kisebb folton ész
leltem. Leginkább ÉNy-on, a Zagyva és Ipoly vízválasztóján szerepelnek, 
ahol a teljes rétegsorozat feltalálható. A  szénkomplexust a riolit-tufa 
kibúvások könnyen felismerhetően választják el a régibb rétegektől, de 
csak helyenként találhatni meg a széleken, mert a transzgredáló schlier- 
rétegek elfedik (Lucaháza). A széntartalmú és a régibb képződményeknek 
kisebb szigetszerű felbukkanását észleljük a nagybátonyi állami szén
bányáknál. Annál nagyobb a schlier-rétegek elterjedése. A  schlier-rétege- 
ket az ,,ottnangi schlieru jellemző kagylóival és echinodermatáival számos 
jó feltárásban fel lehet ismerni és ezek, valamint kőzettani külsejük alap
ján jól el lehet különíteni az alatta levő elegyes, illetőleg édesvízi képződ
ményektől.

A  schlier-rétegek egy a mai Mátra és Cserhát helyén levő és ÉNy-i 
irányban felnyomuló öbölszerű tengerrészlet üledékeiből képződtek, amely
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nek széleit azok a partmenti üledékek alkotják, amelyek a szénfedő-réte- 
gek tetején mint pectenes rétegek szerepelnek, tehát faciesbeli különbség 
van köztük. A  Cserhát és Mátra alatt ezek a schlier-rétegek több helyt 
kibukkannak, így a Tar és Bátony közt levő elszigetelt piroxénandezit- 
tufával borított és piroxén andezit telérekkel átjárt rög alapját alkotják. 
Régente a vulkanikus erupció termékei és a fiatalabb (f. medit.) képződ
mények eltakarták, de az erős erózió feltárta s így az erupciók korának 
pontos határát szabják meg lefelé. íg y  Mátraszöllősnél a Kétkapu és 
Sátorhegy közt levő mély völgyszoros, a garábi medence K-i oldala a 
felsőtoldi Majorszki-hegy ENy-i csücske, ahol a schlier-márga kibukka- 
nik; az elfödő piroxén andezit-tufát s helyenként a lajtameszet elvitték 
az eróziós folyamatok.

A  Schlier-rétegek fáciesbeli különbsége a tulajdonképeni Mátra alatt 
még nagyobb mértékben jelentkezik; t. i. itt a Bátonynál még jellegzetes 
faunájú schlier-márgákat K  felé sajátságos, szivacstűket tartalmazó sötét 
márga váltja fel, holott a rétegsorozat egymásutánja ugyanaz. Azonkívül 
meg kell jegyezni, hogy a riolit-tufára települő szénrétegen kívül a Mát
rában más széntelep nincs, de ennek fedőjében néhány méterre a nem 
tengeri eredetre valló fedő palákon már a schlier-rétegek, illetőleg az eze
ket helyettesítő márgás rétegek vannak meg. Vagyis a szénképződési fel
tételek az első széntelep képződése után itt már a D felől lassanként előre 
nyomuló transzgresszióval megszűntek, míg északabbra, ahová a transz- 
gresszió csak később ért el, második, sőt helyenként harmadik széntelep 
is képződött a megfelelő közti rétegekkel és csak akkor hatolt fel ide 
a tenger, alkotván előbb félsós vízi, azután tengeri rétegeket. A  f. medi
terránban pedig állandó visszahúzódás állt be, amely a következő korok
ban lépésről-lépésre folytatódott. A  Zagyva-öbölben a f. mediterrán és 
schlier-rétegek közt helyenként észrevehetetlen átmenet van, de jórészt 
a kettő közé belekerültek a vulkanizmus létrehozta tufa- és lávatakarók, 
kisebb-nagyobb tömegű felhalmozódásokat hozván létre, amelyeknek csak 
alacsonyabb részeit födhették el a rákövetkező f. mediterrán üledékek. 
A  schlier-rétegek észak felé összefüggésben állanak az ipolymelléki schlier 
területtel a Cserhát alatt, bár itt az erózió a felsőbb agyagos-márgás réte
geket már eltávolította* de a meglevő alsó homokos rétegekből lehet követ
keztetni a hajdani összefüggésre.
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3. A  piroxén-andezit komplexus.

A piroxén andezitek kőzettani viszonyait dr. M a u k i t z  részletesen 
leírta már,1) tehát itt csak geológiai viszonyaikról kell szólnom. A  jelen 
évben felvett területen a piroxén andezit komplexus a hegyek magasabb 
részét alkotja. Az É-i oldalon a D felé (13h) dűlő tufa és lávatakaró 
500 m körül kezdődik s a Ny-i oldalon fokozatosan alább száll; Pásztó- 
nál 400 m, Szurdokpüspökinél 200 m, a déli tömzsök pedig 150— 200 m 
magasságban jelentkeznek; sokszor a völgy síkjából bukkannak elő 
(Selyp). A  piroxén andezitek D-re a Gyöngyöstarján— Gyöngyöspata—  
Jobbágyi vonalig összefüggő tömeget alkotnak, amelybe csak a Gyöngyös
pata— Szurdokpüspöki medence nyúlik be. Innen azután a piroxén ande
zitek hosszú vonulatokban húzódnak le az Alföld felé. Ilyenek a job
bágyi— selypi, a jobbágyi— gyöngyöspatai vonulat, amely közé a Rózsa- 
szentmártoni és gyöngyösszűcsi pannóniai öböl ékelődik be. Ezek az 
utóbbi vonulatok már eléggé lekoptak és le is sülyedtek; még inkább az 
elszigetelt csonkok, mint a lőrinci Mulatóhegy és a Gyöngyöspata DNy-i 
oldalán levő szöllők közt levő piroxén andezit-kibukkanás, amelyek közét 
és összefüggését a pannóniai képződmények takarják el.

A  piroxén andezit komplexus lávaárakból áll, melyeket alárendelten 
breccsa- és tufarétegek tagolnak. A  tufaréteg néhol azután egymagában 
jelenik meg nagyobb felületen (Tar).

Ny-on a pásztói Mátrában 2— 3 ilyen vékony breccsás tufa övét 
lehet kimutatni. Az É-i Mátrában nagyobb területeket borít el a tufalepel, 
különösen a piroxén andezit lapillis riolittufa, amely több helyt a tiszta 
piroxén andezit-tufával váltakozik. Ezek a vegyes tufák főkép az Óvár 
és Ágasvár körül foglalnak el nagyobb területet, ebben van az Ágasvár 
D-i oldalán levő, sokat emlegetett2) barlangforma hasadék.

A  Nagy gálya É-i oldalán is nagyobb kiterjedésű a tufalepel, ÉK 
felé pedig a márgás alaprétegeken lávaár roncsokat találunk. D felé 
a tufák kisebb mértékben észlelhetők. A  hegység szélén ezek általában 
hiányzanak, részben lent vannak a mélységben, részben erodálódnak és 
csak a mélyebb völgyekben bukkanik ki egy-egy tufa- vagy breccsa-sáv. 
Nagyobb tufa-kibukkanást csak Gyöngyöstarjántól ÉNy-ra észleltem.

A  piroxén andezitek metamorf képződményei nagyon elterjedtek 
a Mátra középső részein. A  gyöngyösoroszi-i Tóthegyes a középpontja

*) M a u r i t z  B . : A  Mát raliegység eruptív kőzetei. 38. 1. 
2 ) S z a b ó  J ó z s e f : Ágasvári barlang a Mátrában.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 4
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ennek a vulkanikus utóhatásoktól átjárt területnek. Itt ugyanis a feltörő 
hévvizek és fumarolák hatása alatt a kőzet elkvarcosodott, elkaolinoso- 
dott és elmállott; sőt ércnyomok is mutatkoznak. íg y  különösen a már 
kimerült, rég szünetelő oroszi bányában észlelhetők ólmos ezüstérc-telérek. 
Ezek a posztvulkáni nyomok a szélek felé gyöngülnek. A  kaolinosodás 
helyenként annyira elmállaszt ja a kőzetet, hogy a helybeli építkezéseknél 
vályogföldnek használhatják. Az elkvarcitosodott piroxén andezit-darabok 
lépten-nyomon hevernek az erdős magaslatokon és belőlük sajátságos apró 
kúpokként állnak ki az épen maradt andezit részletek. Egyes jobb feltá
rásokban jól észlelhetők az elkvarcitosodott. elmállott rétegekben a még 
ép, szálban álló részek. A  posztvulkáni működés' másik jelentős nyomait 
a hatalmas hidrokvarcit-rétegekben észlelhetjük, amelyek különösen a 
pásztói Mátrában szerepelnek nagy mértékben, kapcsolatban a Zagyva
völgy letörésével és a belső medence-sülyedésekkel; ellenben a középső 
Mátrában csak néhány ponton van nyoma ennek, így a hasznos! felső- 
hutai Fiscalitás mellett a Cervena Scala-hegyen kiálló nagy vörös szik
lában. Pásztótól K-re a Nyikom vonulatnak hatalmas sarokbástyáját 
több oldalon borítják a 10— 15 m-re kiemelkedő vörös hidrokvarcit szik
lák, amelyek az eróziónak jobban ellentállnak, mint az andezit. A  hidro
kvarcit lerakódások délfelé folytatódnak, az Ólombércen, a Muzslatetőn 
és a JSTagykoncsúron. A belső medencék peremén több helyt nemcsak 
a nagyon elterjedt törmelékben, hanem szálban is fel lehet ismerni ezeket 
a gejzir nyomokat, különösen az ipari szempontból is nagyfontosságú 
Gyöngyöspata— Szurdokpüspöki medence körül, amelynek egyéb képződ
ményeire még ki kell terjeszkednünk a fiatalabb üledékek tárgyalásánál.

Ilyen geizirit lerakódásokat találunk a Szárazpatak Ny-i árkában, 
továbbá a Jánosvárhegy K-i oldalán. A  Havashegytől É-ra levő Mézpest 
oldalt is rengeteg kvarcit borítja. Érdekes geizir-medence maradványt 
találunk Gyöngyöspatánál az országút mellett, a Csurgókéit nevű, igen 
bővizű tektonikai forrás közelében.

Továbbá K felé a Fajzat-puszta körül levő, lösszel és egyéb pleisz
tocén törmelékkel feltöltött medenceszerű sülyedés É-i oldalán, sőt magá
ban a medencében is az egyik ároktól feltárva, teléríormában találjuk 
a hidrokvarcitot. Még tovább K-re, Gyöngyösoroszi körül a rengeteg ero
dált törmeléken kívül, amit a lösszel kevert mállási talaj tartalmaz, a Log- 
patak egyik erős forráskútja fölött hatalmas hidrokvarcit rétegeket tár 
fel az árok, mintha ez a forrás is az egykori hévforrás utóda volna, persze 
alább szállva, amint az erózió által a völgy szintje is alább szállt.
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4. Piroxén biotit-andezit.

A  piroxén andezitekkel kapcsolatban kell felemlítenem a gyöngyös- 
tarján— gyöngyöspatai országút fölött húzódó, apró dombsort alkotó kő
zeteket, amelyeket dr. Mauritz részletesen leírt és piroxénbiotit-andezitek- 
nek1) nevezett el és amelyeket a piroxén andezitek kerületi fáciesének tart.

Véleményét az én megfigyeléseim is megerősítik, mert semmi nyoma 
sincs, hogy a kettő közt korkülönbség volna és Ny felé a Gereghegven 
és É felé a Mezőkevölgy szikláiban fokozatosan átmegy a piroxén ande
zitekbe.

Sokkal nevezetesebb a már szintén említett metamorfizációja, amely 
utólagos és intenzív posztvulkáni tevékenységre vall, amely az eredetileg 
tömött, de könnyen repedező kőzetet átjárta, likacsossá, de szilárddá tette. 
Tele van Tridimittel és nagy kőbányákban oszlopokra, lépcsőfokokra fej
tik, holott a többi piroxén andezitet a Mátrában legfeljebb útkavicsolásra 
használhatják.

Tekintetbe véve a geizirműködésnek és egyéb posztvulkáni műkö
déseknek a közvetlen közelben feltalálható nyomait, az átalakulás kézzel
fogható.

5. Felső mediterrán.

A felső mediterrán képződmények ma már csak kis területen észlel
hetők, mivel a hajdani f. mediterránkorú öbölnek javarészét más fiatalabb 
képződmények borították el és a széleken is a hegy mozgások és az erózió 
sokat eltávolítottak. S így a Zagyvavölgy mátrai oldalán már csak 1— 2 
apró rögöcske maradt fenn, a cserháti oldalon is csak kisebb-nagyobb 
foszlányai vannak, csupán az öböl É-i csücskén maradt fenn nagyobb 
összefüggő tömegben.

A  mátrai f. mediterránból a tari csevioésvölgyben levő lajtamészről 
a múlt évi jelentésemben szóltam, ennek egy el vetődött, de már mélyebb 
vízre valló folytatása, illetőleg foszlánya elvetődve a Csonkás erdő alatt 
levő Gyula-pusztánál van meg andezit-tufára települt kövületes tufa 
alakjában.

A  másik hasonló pont a Mátrában messze délen van a Jobbágyi
hegy É-i csücskén levő kis lezökkent platón, szintén meszes kövületes 
tufa alakjában; ebben apróbb csigák és kagylók kőbelei és benyomatai, 
továbbá echinustöredékek és bryozoumok ismerhetők fel; szarmata voltuk

a) Id. műve 74— 76. 1.

4*
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kizárt s így az andezit-tufára települt rétegfoszlányocska a többi lajta- 
mészféleséggel párhuzamosítható.

Az öböl északi oldalán nagy kőzettani változatosságban és gazdag 
és változatos faunát zárva magukba, észlelhetők a f. mediterrán képződ
mények. Ezek jelentősebb változatai a következők:

1. Szúpataktól ÉRy-ra a 345 m hágón a schlier-márga és lajtamész 
közt átmeneti márgás rétegek vannak, kövület bőven van bennök, még 
bővebben gyűjthetők ezek távolabb Ny-ra egy kis kőfejtőben, kőbelek 
és benyomatok alakjában.

2. Ilyen átmeneti rétegek vannak a Meszestető K-i oldalán is, de 
a kövület kevés benne, valamint az oolitos lajtamészben is, amelynek egyes 
padjait dentaliumok töltik meg, ellenben más alak kevés benne.

3. Annál gazdagabb f. mediterrán fauna van a Meszestető D-i olda
lán. Itt piroxén andezitre, illetőleg piroxén andezit-tufára telepszik a, 
lajtamész komplexus, mely egy régi schlier-márgára települő láva, illető
leg tufarétegnek leszakadt darabja. Itt az andezit-tufára telepszik egy
2— 3 méter vastag kövületes réteg, amely jóformán a piroxén andezit tör
melékből áll és benne számos koráll (Heliastrea) és apróbb csiga és kagyló 
van. Erre következik egy 20— 25 m vastag márgás lithotamniumos mész- 
réteg, amelyben nagy, vastaghéjú kagylók (Macroclamys, Ostrea és sok 
Clypeaster) vannak, azonkívül számos apróbb kövület, meg kőbél. Ez itt 
a leggazdagabb kövületes réteg.

Fölötte a kőzet homokosabbá lesz és lassan laza homokkő-rétegbe 
megy át, amelyet különösen apró echinusok, bryozoumok és dentaliumok, 
meg crinoidea-töredékek nagy bősége jellemez; ez a réteg a ^Remetelak44" 
anyaga. Rá ismét kményebb lajtamész következik, amelyben kevés a fel
ismerhető kövületnyom, de praktikus célra annál jobb. Az egész komp
lexust kis vetődés tagolja. Mellette egy hegyorom van, tetején piroxén- 
andezit, alul a tufája, a fennakadt darabja az előbbi réteg alapjának.

4. Ez a mély szentkúti völgyön átcsapva, a másik hegyoldalon foly
tatódik és rája ismét lajtamész komplexus települ, amelyben itt a sámson- 
házai határban nagy feltárások vannak, ma már elhagyott kőbányákban, 
de ezek csak a kemény réteget tárván fel, így faunisztikailag szegények. 
Egy érdekes Clypeaster Redii W r i g h t  példányon kívül rossz megtartású 
csiga és kagyló kőbeleket találtam benne.

5. Az említett mély szentkúti eróziós völgy szétágazásánál szép és 
gazdag faunájú feltárásokat találunk. Itt is az alapréteg piroxén andezit- 
tufa, amelyre tajtköves tufás kövületes breccsia telepszik, amelynek fau
náját 1906-ban ismertettem.1) Azóta egy csomó újabb alak is előkerült. i)

i) N o s z k y  J . : Adatok a Cserhát geológiájához. Földt. Közi. 1906., 411. 1.
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Ennek felső rétege keményebb, kövületekben nem oly gazdag, mint az 
alsó. A  rákövetkező márgás lajtamész is szegényes faunájú, tehát ellen
kezőleg, mint a Meszestető D-i oldalán. A  rákövetkező echinoideás mészkő
ből az apróbb echinusok jóformán hiányzanak, ellenben nagyobb alakok 
gyakoriak. A  felső réteg itt is kövületszegény kemény mészkő. Feljebb 
a völgyben az alaprétegek és a kövületes tufák eltűnnek s a felsőbb réte
gek is szegényebbek lesznek kövületekben. A medence közepe felé agya
gosabb rétegek vannak, rosszabb megtartású kőbelekkel és benyomatokkal.

6. ÉNy-ra a márkházai Koklica-hegy D-i nyúlványain találjuk fel 
újra a kövületes rétegeket, de más kifejlődésben. Az alapréteg itt is ande
zit-tufa, amely a schlier-márga komplexusra települt rá s így a kitörés 
pontos korát adja. De a schlier-márga felső rétegeinek faunája, a turri- 
tellák és venusok már arra vallanak, hogy itt a schlier-márga képződése 
már a f. mediterrán korba átnyúlt s így a kitörés korát is feljebb tolja. 
Az andezit-tufára települő réteg itt nem kövületes tufa, hanem finom 
márgás homok, amelyben csak itt-ott van egy kis horzsakő-zárvány. Fau
nája gazdag, de apróbb alakokból áll; belőle dr. S c h a f a r z ik 1) már fel
sorolt néhány alakot. Erre márgás, homokos, lithothamnium tartalmú 
mészkő települ, amelyet azonban már nem lehet oly élesen 3 részre tagolni, 
mint a Meszestető körül, bár itt is vannak echinuspadok szép Conocly- 
peusokkol. Ny felé a kövületes homok kiékül.

7. Márkházától D-re, a Halastóhegy Ny-i oldalán azonban hasonló 
viszonyokat találunk, itt is megvan a tufára települő finom kövületes ho
mok, helyenként kiékülve és ezen a lajtamész, amely itt már vékonyabb, 
t. i. jórésze erodálódott.

8. A  Halastóhegy DNy-i nyúlványán, a kis Zagyvavölgybe kiugró 
kis dombon, a Mogyorós-puszta fölött a f. mediterrán rétegeknek egy 
elszakadt, lecsúszott rögöcskéjét találjuk az andezit-tufára települtem Itt 
kövületes tufa van s azon lajtamész foszlányok; benne tömérdek korall- 
törzset találni, tele kisebb-nagyobb fúró kagylókkal.

9. A  Halastóhegy D-i oldalán levő völgyben a lajtamész javarésze 
erodálódott, helyén fiatalabb, jórészt andezitekből (de biotitos és amfibolos 
andezitekből) álló konglomerátum van, amely nem lokális eredetű, hanem 
északról hurcolta le a víz; az alsó homokos rétegek nagy vastagságúak 
és tömérdek kövületet tartalmaznak. Délebbre egy eróziós törmelékkel 
feltöltött hézag van a f. mediterrán képződmények sorában, amennyiben 
a konglomerátum egészen a tufára, sőt helyenként a schlier-márgára tele
pül, miután a f. mediterrán réteget innét eltávolította.

) Dr. S c h a f a r z i k  F.: A Cserhát piroxén andezitjei. 25. 1.
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10. A  sámsonházai várhegy főkúpjának ÉK-i lejtőjén ismét a lajta- 
mész komplexus van mélyebben, a völgy aljához közel az andezitre tele
pülő lajtamészkőben (rétegtani szempontból egyenlő értékű a kövületes 
tufákkal és a horzsaköves finom homokkal) gazdag fauna van (dr. S c h a - 

farzik ,,perna-padja“ )- A  várhegy nyergén megint hézag van a f. medi
terrán képződmények közt, melyet szintén eróziós konglomerátum tölt ki.

11. A Várhegy D-i kúpján a lajtamész egyenesen az andezitre tele
pül (13h dőlés). A  lajtamész kevésbbé szilárd padjaiban az echinoideák 
gyakoriak. A lajtamész-padokat a kis Zagyva itt erős eróziós szorosban 
törte át.

12. Sámsonházától D-re Mátraszöllős felé, a Rednek-szöllőkben az 
andezit-tufára lajtamész-foszlányok települnek, belőlük kimállva bőven 
gyűjthetők a kövületek. Egy helyen (homokba vájt csőszkunyhó) a laza 
bryozoumos homokból számos érdekes echinoidea került ki egyéb kövüle
tek mellett.

13. Mátraszöllőstől É-ra levő Szamárpatak völgyében több nagy 
kőbányában fejtik a lajtameszet cementgyártáshoz. Különösen az alsó 
bánya gazdag kövületekben, illetőleg annak alsó, laza lithothamniumokat 
és egyéb mészalgákat tartalmazó rétege. A felső, kemény rétegben vastag- 
héjú kagylók és halmaradványok találhatók. A  hosszú KN y irányú árok
ban 2 lépcsőzetes vetődést észlelünk a lajtamészben, amely itt keskeny, 
hosszú vonulat alakjában áthúzódik a Tepke- és Kerekbíikk-hegyek közt 
levő gerincen a garabi medencébe, ahol apróbb elszakadt rögeit több helyt 
feltaláljuk a schlier-márgában.

14. A  garabi medence Ny. oldalát alkotó hegyekben azonban ismét 
jó vastag rétegekben találjuk fel és itt is lépcsőzetes vetődéseket alkot, 
az andezit-tufára települő padok tele vannak heterosteginákkal.1)

Innen átcsap F. Told felett és Szentiván, Kozárd felé apróbb fosz
lányokban jelentkezik az andezit-tufákon. Ilyen apróbb foszlányokban 
van meg a Garab és Kozárd között levő szurdoki völgyben is, amelyből 
szép clypeaster példány került ki. A szurdoki medencéből már eltávolí
totta az erózió, a D-i részen pedig vastag lösz és egyéb törmelék takarja, 
úgy, hogy csak helyenként bukkanik ki egy-egy darabja, itt érintkezik 
a szarmata-rétegekkel is és így az éles határ köztük nem vonható meg.

A  mátraszöllősi lajtamész vékony sávban D felé is folytatódik; egy- 
egy elvékonyodott erodált sávját a Mátraszöllős-völgy mindkét ágában 
fel lehet találni még a pataktól átszelve. Ellenben délebbre már eltűnik 
a lajtamész és helyét apróbb szarmata-mészkő maradványok foglalják el.

W

!)  D r . S c i i a f a i í z i k  id. m ű v e  55. 1.
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6, Fiatalabb eruptív képződmények.

A szarmata-rétegekkel kapcsolatban kell a D-i Mátrában levő riolit- 
foltókat felemlítenem, amelyekből a lőrinci Mulatóhegy és a solymosi 
Kishegy ismeretesek. A solymosi riolit rajta fekszik a piroxén andeziten, 
ennélfogva fiatalabb volta kétségtelen; a lőrinci pedig állítólag régibb 
volna, ezt azonban a mai feltárási viszonyok közt nem lehet se igazolni, 
se megdönteni, hanem a többiekkel összehasonlítva, inkább fiatalabb vol
tára kell következtetnem. A  gyöngyöspatai diatomeás képződmények 
között (Mézpest alja) azonban megtaláljuk a riolit-tufákat, ennélfogva 
a déli Mátrában a riolit okát fiatalabb korúnak kell vennünk és így a bükki 
rendszerbe bele lehet azokat soroznunk. Ennélfogva a neogénban három 
különböző korú riolitos képződmény van a Mátra-vidéken, illetőleg a Kö
zéphegységben.

7. Szarmata képződmények.

A szarmata képződményekből a Zagyva-öböl felső részén levő ter- 
rigén üledékeket már a múlt évi jelentésemben jellemeztem. Ezek tovább 
D felé is megvannak a cserháti oldalon ( a mátrai oldalon lesülyedtek). 
Helyenként (Pásztótól Ny-ra levő szöllőkben) alattuk apróbb tengeri 
szarmata rögöket találunk, úgy, hog}  ̂ képződésüket a szarmata kor végére 
kell tennünk (esetleg a pannóniai emelet elejére is, de döntő bizonyíté
kunk nincs). A pásztói tipusos, laza márgás szarmata mészkő kövületei 
a következők:1) Cerithium rubiginosum E ic h w ., Potcimides (Pirenella) dis- 
junctus Sow., Potamides (Pirenella) mitralis E ic h w ., Buccinum duplica- 
tiim Sow., Murex sublavatus B a s t ., Trochus pictus E ic h w . Trochus sp., 
Mohrensternia inflata A n d r z . ,  Cardium obsoletum E ic h w . v . vindobo- 
nensis M ü n s t ., Ervilia podolica E ic h w .

Délebbre Ecseg és Kozárd között levő hegyoldalak tipusos laza, 
helyenként oolitos szarmata mészből állanak, amelyekből bőven mállanak 
ki jól megtartott kövületek: Cerithium rubiginosum E ic h w ., Potamides 
(Pirenella) nodosoplicatus M . H o r n ., Potamides (Pirenella) mitralis 
E i c h w ., Potamides (Pirenella) disjunctus Sow., Murex sublavatus B a s t ., 
Buccinum duplicatum Sow., Mactra variábilis Sinz., var. Fabreana 
d ’O r b ., Cardium obsoletum E ic h w ., Cardium latisulcatum M ü n s t ., Tapes 
gregaria P a r t s c h ., Solen subfragilis E ic h w .

A) D r . S c i i r é t e r  Z. ni. k ir . g e o ló g u s sz ív e s  m e g h a tá r o z á sa i alapján k ö zlö m  

a s z a r m a ta  és p a n n ó n ia i fa u n á t.
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Kozárdtól É-ra levő nagy, mély árokban egész szarmata rétegsor 
van több mint 100 m vastagságban feltárva, amelynek részletes faunisz- 
tikai feldolgozása még hátra van, ele az egész rétegsorozat, amelyben nö- 
vénylenyomatos rétegek is vannak, felül liydrobiás mészkővel végződik, 
amely igen fontos körülmény a Mátra D-i oldalán levő képződmények 
korának eldöntésénél. Ugyanis a Mátra D-i oldalán, Gyöngyöspata és 
Szurdokpüspöki között sajátságos medence van, egy lagunaféle, amelyet 
minden oldalon eruptiv-rétegek vesznek körül, úgy, hogy összeköttetése 
a tengerrel csak időszakos lehetett; erre vall félsósvízi és édesvízi alakokat 
tartalmazó faunája is. Ezt a medencét legnagyobbrészt diatomeás rétegek 
töltik ki. A  diatomeákból P a n t o c s e k  dr. számos alakot határozott meg.1) 
A  medence széleit alkotó andezitekre, illetőleg andezit-tufákra több helyt 
hidrokvarcit rétegek települnek, másutt pedig elkovásodott mészkövek. 
Ezekben helyenként nagy mennyiségű Ervilia podolica E ici-iw . van, má
sutt pedig Hydrobia ventrosa M o n t . benyomatokkal van tele (szurdok- 
püspöki-! Laposmajor mellett levő szöllők). A  Hydrobia egyezik a kozárdi 
Hydrobiával s így a párvonalasítás kivihető, bár a településben hézag 
van, t. i. a f. mediterrán rétegek hiányoznak.

A  diatomeás palákban helyenként mészpadok, de különösen kvarcit- 
padok vannak, a diatomeás palákban található Hydrobia ventrosa M o n t . 
és Ervilia podolica E ic h w . ezek korát is megszabja. Hanem a Gyöngyös
pata fölött levő Eresztvény oldalban sajátságos cardiumok vannak, ame
lyek az ismert szarmata cardiumokkal nem egyeznek és ennélfogva lehet
séges, hogy ebben az elzárt lagúnában már a f. mediterrán óta képződtek 
a rétegek, amelyek sajátságos faunája a lokális viszonyoknak megfelelő. 
A  diatomeás márgák tetemes vastagságúak és keletkezésük a nagyszabású 
geizirműködés létrehozta meleg vízre vezethető vissza. A  diatomeás réte
gek hajdan nagyobb kiterjedésűek voltak, így a Zagyva-völgyben a pász
tói Mátraaljában is megvoltak, ezt bizonyítja két kisebb rögöcske-marad- 
vánv. É-on a hasznosi várhegy, K-i oldalán és D-en a szurdokpüspöki 
kastély dombon levő, ezek a leszakadt takarónak maradványai, amelyek 
fenmaradtak, de nagyobb mértékű törmelékréteg került rá jók a hegység
ből és ez védte meg ideig-óráig őket, míg a többi részüket az erózió rég 
eltávolította. A  diatomeás palában hallenyomatok, halpikkelyek, levél- 
lenyomatok, rákok stb találhatók. A  Mátra déli oldalán a többi benyúló 
öbölben a szarmata rétegeket nem találjuk a felszínen. Itt nagyobb volt 
a sülyedés és a tufákra települve pannóniai rétegeket találunk. i)

i) P a n t o c s e k  J. d r .: Beitrage zűr K enntnis dér fossilen Bacillarien Ungarns, 
II. Th. Brackwasser Bacillarien, 1889.
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8. Pannóniái és levantei (?) rétegek.

A pannoniai emeletet az alsó és felső pannoniai szint képviseli, azon
kívül északon édesvízi eredetű növénylenyomatos márgák vannak. Az 
A lföld felé pedig homokkövek és márgák, amelyekben eddig kövületet 
nem találtam, hanem alsóbb részei Gyöngyösszücsinél és Rózsaszent már- 
tonnál rosszabb minőségű lignittelepeket tartalmaznak; ilyen nyomokat 
a Selypnél levő nagy téglavetőben is észleltem.

Ezek alapján és mivel Alföldünkön a levantei képződmények oly 
nagy kiterjedésűek, azt hiszem, ezekben a képződményekben a levantei 
rétegeket kell már keresni annál is inkább, mert ezek messze D-re követ
hetők az Alföld lösz és fntóhomokszerű képződményei alá merülve.

A  típusos pannoniai képződmények jóval északabbra mennek fel 
a Zagyva-völgyben, mint eddig feltüntették, mert Pásztótól jóval É-ra 
megvannak az iparvasút bevágásában a pleisztocén terraszkavics alatti már- 
gás növénylenyomatos homokkő alsó rétegeiben. Ezek homokos, kavicsos 
rétegek és bőven tartalmaznak Melanopsis Bonelli S is m ., M. Sturi Fucus 
és Congeria Partschi C z j z . héjakat. Ez a két melanopsisfaj megvan a pász
tói vasútállomástól Ny-ra levő domboldal szöllőiben is. Gazdag pannon 
lelőhety van Ecseg mellett, a Yilágos-puszta alatt levő domboldal bevá
gásában: M. (Lyrcea) Martiniana F é r ., M. (Lyrcea) vindobonensis F u c h s , 
M. Sturi F u c h s , M. decollata S t o l ., M. avellana F u c h s , Neritina sp. Lim- 
nocardium cfr. bánáti cum F u c h s , Congeria cfr. triangularis P a r t s c h , 

Congeria cfr. Partschi C z j z ., apró cardium fajok, emlős lábszár töredék, 
bemosott kagyló töredék. Az É-on levő tari és mátraszöllősi, valamint a 
Potyporos-pusztánál levő növénylenyomatos márgák pedig még észa
kabbra tolják.

A  D-i Mátrában, a rózsaszentmártoni szöllőkben a felsőpannoniai 
szintet a Vivipara Sadleri P a r t s c h  tartalmú márgás agyag képviseli, 
ez megvan a gyöngyösszűcsi szöllőkben is, ahol a viviparákon kívül pla- 
norbisos és limneás agyagot is találunk. Ez utóbbi tényből fontos össze
hasonlító következtetést vonhatunk, a Zagyva-völgyben levő, részint 
a szarmata, részint a f. mediterrán rétegek fölött levő hasonló tavi iszap
maradványokra, amelyeket így ezekkel kell párvonalasítanunk és így 
a már kialakult szárazföldön helyi mocsarakat kell feltételeznünk, ame
lyekben ezek képződtek, de amelyek zömét ugyan már az erózió eltávolí
totta, s így csak itt-ott bukkanunk egyes apró foltokra, töredékekre.

A  fiatalabb korú homokkövek és márgák messze délre Hatvanig, 
Hortig és Nagyrédéig követhetők, bennük épületköveknek megfelelő ho
mokkő és tégla készítésre alkalmas agyag fordul elő.
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9. Pleisztocén rétegek.

A  pleisztocén rétegek két szintben jelennek meg területünkön. Az 
alsó szint a Zagyva-völgyben hatalmas kavics-terraszokból áll, amelyek 
a Zagyva egykori magsabb nivójában, a hegyek alján, kivált pedig a 
nagyobb mellékvölgyek egykori törmelék kúpjait alkották. Ezek kivált 
Pásztó körül jelentkeznek nagyobb tömegekben és a térszínből is kiálló, 
kisebb domborulatokat is alkotnak. A Zagyva másik oldalán, a Cserhát 
felé már csak kisebb foltokban maradtak fenn, mert itt nem voltak nagy 
harántvölgyek; de nyomaik itt is messze délre követhetők.

A  pleisztocén terraszok az andezit képződményeken is megvannak. 
Jobbágyi közelében a lösztakaró alatt, azokon az apró, részben leszakadt, 
részben lenyesett hegyrészeken, amelyeket most nagy kőfejtők borítanak 
s amelyekben pár év előtt nagy mennyiségű mammutcsontot találtak. A 
Eajzat-puszta körül Gyöngyöstarjánnál ilyen pleisztocén korú törmelék
kel feltöltött kisebb medence van, amelyet azután lösz takar el; ilyen van 
a gyöngyöstarjáni völgyben is a hegység szélén.

A  pleisztocén másik képződménye a lösz és futóhomok. Ezekből 
a lösz inkább a Zagyva-völgyben foglal el nagyobb területeket és sok 
helyt a lankásabb hegyoldalakon is elfödi az alatta levő képződményeket.

A  futóhomok a Mátra D-i oldalán szerepel nagyobb mértékben, 
így már Apc körül, de különösen Ecsédtől D-re, ahol a fut óhomok anyaga 
és az alatta, illetőleg mellette levő homokkő rétegek közt az összefüggés 
kétségtelen; a futóhomok a lekoptatott hegyek deflációs terméke és ezek
ből csak itt-ott a meredek, eróziótól kihordott völgyekben látni már vala
mit, a többit vastagon borítja a lösz és futóhomok, meg az ezeken kép
ződött kulturrétegek.

10. Holocén rétegek.

A  holocén rétegek a normális kifejlődést! folyóhordalékon kívül 
inkább a hegyek törmelékéből állanak s így a löszrétegek felett is észlel
hetők kavicsos rétegek, amelyek, ha helyzetüket nem vesszük figyelembe, 
azt a meggyőződést keltik, hogy pleisztocén rétegekkel van dolgunk, holott 
ez csak a hegyekről lesodort és nyirokkal, agyagos televénynyel, meg 
holocén rétegekkel váltakozó törmelék.



(14) F E IA  É T E L I J E L E N T É S . 59

Hegyszerkezettani megfigyelések.

Múlt évi jelentésemben közölt tektonikai megfigyeléseimhez a most 
bejárt területre vonatkozólag még a következőket kell hozzátennem.

A  Mátra strátovulkáni erupciótermékekből épült fel, amelyből azon
ban ez a jelleg, t. i. a tufa- és lávatakarók váltakozása, csak az É-i és a 
leszakadt Ny-i peremen észlelhető jól.

A  déli oldalon a piroxén andezit komplexus jóformán a térszín alá 
sülyed, csak egyes csonkok állanak ki belőle. Érdekes tektonikai jelenség 
a Zagyva-völgy árkos vetődési jellege, amely a f. mediterrán után kezdő
dött és a szarmatában is folytatódott; mert a f. mediterrán és szarmata 
rétegeken megtaláljuk a lépcsőzetes vetődéseket és fennakadt rögöket. Ezek 
jelzik e képződmények régente nagyobb elterjedését. A  gyöngyöspatai 
diatomeás palákban észlelt számtalan törés-vetődés (aminőket a nagy
szabású feltárásokban bőven láthatunk, szintén rá vall az intenziv síilye- 
désre, amelynek színhelye a D-i Mátra volt, kapcsolatban az Alföld lesü- 
lyedésével és kialakulásával. A fiatalabb rétegekben is találunk töréseket, 
csúszásokat, amelyek az alkotó erő folytonosságát jelzik. A  Zagyva-völgy
ben regresszionális jelenségeket tapasztalunk, t. i. a tenger az alsó medi
terrántól kezdve folyton húzódik visszafelé (holott addig többször transz- 
gredált), dacára a töréseknek és sülyedéseknek, amelyek ellenkező irány
ban működő folyamatokra vallanak.

Hasznosítható anyagok.

A  bejárt területen számos helyen találunk olyan anyagokat, ame
lyeket részint felhasznál ma is az ipar és a közlekedés céljaira az ember; 
részint azonban ezek még felhasználásra kínálkoznak.

A  legjobban elterjedt a kövező anyagnak használható vulkáni láva, 
amelyet Jobbágyi és Szurdokpüspöki körül fejtenek legélénkebben, mert 
a vasútvonal közvetlenül mellette halad el. De természetesen még szám
talan hely kinálkozik a piroxén andezitek fejtésére. A  lőrinci Mulatóhegy 
nagyszabású bányáiban a munka már jóformán szünetel. A belső Mátrá
ban a közlekedési eszközök hiánya miatt egyelőre erről nem lehet szó.

Igen fontos ipari jelentősége van a Gyöngyöspata— Szurdokpüspöki 
közt levő diatomeás palarétegeknek, amelyeken jelenleg 4 nagyobb sza
bású vállalat vetélykedik és nagyobb gyárakat is rendez be.

Építőanyagok tekintetében a Gyöngyöstarján-vidéki módosult pi- 
roxénbiotit-andezitek a legfontosabbak, mert jól faragható anyagot adnak. 
A  lőrinci riolitot is messze vidékre széthordják; az Alföld felé pedig
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épületalapokul a pannoniai-levantei korú homokköveket használják fel 
jobb hiányában. A  tégla- és agyagipar szintén ezekből a fiatal rétegekből 
kapja anyagát (Selyp, Hatvan, Nagyréde, Gyöngyöstarján). A  cement- 
gyártáshoz lajtameszet Mátraszöllősről és tiszta fehér piroxén andezit
tufát Selypről fejtenek. A  lajtamésznek a bányászata és feldolgozása 
ezidő szerint a múlthoz képest is meglehetősen elhanyagolt. Több nagy 
bánya teljesen elhagyatva áll, dacára az anyag kiválóságának és nagy 
kiterjedésének; okai a vasútvonaltól való 6— 8 km távolság, továbbá az 
útak rosszasága a hegyek közt és a vidéken fellendült egyéb ipar miatt 
beállt munkáshiány.

Jelentésem befejeztével hálás köszönetét mondok a magy. kir. Föld
tani Intézet igazgatóságának, amely munkám további folytatásához a 
szükséges eszközöket számomra biztosította.


