
14. Adatok a déli Mátra geológiájához.

(Jelentés az 1912. évi részletes földtani felvételekről.)

N oszicy J en ő -tő i.

A -m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízása folytán az 
1912. év julius-augusztus havában a Mátra déli oldalán folytattam a mun
kát, csatlakozva előbbi (1910-ben és 1911-ben eszközölt) felvételeimhez. 
Ezzel a szíikebb értelemben vett Mátrát sikerült befejeznem.

A jelen év folyamán a hegység déli oldalán Gyöngyös, Gyöngyös- 
oroszi, Gyöngyössolymos, Yeresmart, Abasár, Yisonta, Halmaj, Ugra, 
Márkáz, Domoszló, Felsőnána, Yécs, Feldebrő, Aldebrő, Tófalu és Ká
polna határait jártam be. Azonkivül, hogy a megkezdett 1:75.000 Gyön
gyös-lap felvétele teljes befejezést nyerjen, annak Ny szélét is felvettem, 
t. i. a Kerecsend, Egerszalók, Egerbakta, Nagybátor, Szarvaskő és Eger- 
bocs között levő területet. Mivel pedig ez a terület már egyrészt a borsodi 
Bükk nyúlványa, másrészt a Mátra és borsodi Bükk közé eső határterület, 
azért ennek jórészét s a hozzátartozó egri 1:75.000 lap szegélyén ábrázolt 
területet Dr. S c h r e t e r  Z o ltá n  m. kir. geológussal együttesen jártuk 
be, minthogy ő a borsodi Bükk felvételét eszközli.

Az együttes bejárása a szomszédos területeknek azért mutatkozott 
kívánatosnak, hogy határos területünkön meg legyen elsősorban a homo
gén kapcsolat, másrészt azonban azért is, mivel az egyes képződmények 
átnyúlnak, más képződméneyk pedig részint hiányosan vannak kifej
lődve vagy feltárásaik rosszak s így rétegtani értékük csak a kellő össze
hasonlítás segítségével állapítható meg pontosabban. Yégül a közös be
járás és az egyes részletek közös megszemlélése és megbeszélése már csak 
azért is szükséges volt, mert a középső miocéntől kezdve mind a két hegy
ség genetikailag azonos fejlődést mutat. Azonkivül augusztus végén ne
hány napon át még a Zagyva öböl Ny oldalán dolgoztam összehasonlítá
sul, hogy a mátrai oldalon gyöngén kifejlődött, illetőleg fenmaradt kö
zépső miocén képződményeket összevethessem az ott észlelhető gazdag 
litogenetikai és faunisztikai kifejlődést mutató középső miocénnel; amely
ből következtetést lehet vonni az öböl K pontjának hajdani fejlődésére is.
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Ezidei jelentésemben azonban megfigyeléseim eredményeit csak 
főbb vonásokban vázolhatom; egyrészt, mert a terület az előbbieknek egye
nes folytatása s jóformán ugyanazok a képződmények vesznek részt fel
építésében, mint amelyeket már előző évi jelentéseimben előadtam; más
részt pedig a Mátrának, mint szőkébb értelemben vett geológiai egység
nek részletes felvételével elkészülvén, annak monografikus leírásán dol
gozom, amelyben rövid idő múlva ezek az adatok részletesen és egysé
gesen összefoglalhatók lesznek.

Jelentésemet két részre kell osztanom. Az elsőben a borsodi Bükk 
Ny szegélyét, a másodikban pedig a déli Mátrát tárgyalom.

A borsodi Bükk nyugati szegélye.

Az itt szereplő képződmények jóformán hasonmásai az 1910-iki 
jelentésemben leírt Darnó hegy környéki (Reesk melletti) rögöknél ész
lelhető képződményeknek. Itt is karbonkori agyagpalák, homokkövek, 
mészkövek és helyenként szarukövek adják az alaphegységet, amelyet 
azután a mediterránkorú transzgressziók, a későbbi törések és az erózió 
szigetekre, helyenként apró szirtekre, félszigetekre tagoltak és össze
függésüket megszaggatták.

A karbonkorú rétegeket diabáz dejkok és tömzsök törik át. Ezekkel 
kapcsolatban erős kontakt metamorfózis észlelhető több helyen, különö
sen Szarvaskő körül, de olyan helyeken is észlelni kontakt jelenségeket, 
ahol maga az erupciós kőzet nincs is jelen, pl. a baktai országút Ny olda
lán levő mellékvölgyben; de itt az erupciós telér a túlsó oldalinak folyta- 
tásaképen bizonyára megvan, csak még eltakartam Baktánál az említett 
teléren kívül még két nagyobb tömzs van; az egyik a Baktai pataktól és 
a Nagyaszó völgyből jövő mellékpatakjától körülfogott hegynyulvány 
vége felé, nagy kőfejtő van rajta; a másik a Gyöngyvirág hegy alatt levő 
völgy kanyarulatában kimagasló hegy kúpot alkotva. A diabáz erupciók 
főzöme Szarvaskő körül van, ahol hatalmas összefüggő, több km2-es töm- 
zsöt és ebből kisugárzó nagyszabású telérrajt alkotnak. A telérek egvike- 
másika a kimosott völgyek fenekén még a mediterrán transzgressziós ré
tegek alól is kibukkanik. Kapcsolatban a diabáz képződményekkel, pár 
helyen gabbró előfordulások és werlith-tömzsök is vannak. Szarvaskő és 
Bakta között a Tóvölgy Ny-i ágában a mediterrán képződmények alól 
kibukkanó karbon képződményeket két ÉK—I)Ny-i irányú diabáz telér 
szeli át, megadva az összefüggést a délebbi előfordulásokkal.

A karbonrögökre részint rátelepülnek, részint teknőszerűen bele
települnek a felső mediterrán rétegek, még pedig kétféle kifejlődésben.

a) Alul tengeri transzgresszióra valló durva kavicsos homokból 
álló kövületes parti képződmények, ostrea padok stb. vannak.
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b) Erre azután terresztikus képződmények: kavics és agyag tele
pülnek, amelyek közé gyenge széntelepek ékelődnek. Ezekre Szarvaskő 
és Bakta közt több kutató tárót hajtottak, de úgy látszik eredménytelenül. 
S zabó J ózsef adatai szerint ezek a képződmények már szarmatakorúak.

ÉNy felé nagy kiterjedésű a tengeri mediterrán; pectenes, márgás 
homokkövek alakjában borítja a felületet, ez megfelel a széntelepek fedő
jében levő homokkőnek és annak az É-felé húzódó nagy kiterjedésű felső 
mediterránkorú öbölnek a kitöltő rétege, amelyet már 1910-ben, sőt rész
ben már 1908-ban észleltem és fölemlítettem jelentésemben.

D-felé medenceszerű letörés van, amelyen riolittufa rétegek buk
kannak fel. A medence pannoniai korú rétegekkel, márgás homokos üle
dékekkel van kitöltve.

Helyenkint meszes agyagos tavi képződményeket találunk, sőt 
kovásodott hévvizi üledékek nyomaira is akadunk. (Baktai állítólagos 
szenes völgy, Tólába stb.)

Ezek, továbbá keleten az egri szőlőkben levő rétegek kövületeket 
is tartalmaznak, amelyek alapján ezeknek a rétegeknek a pannoniai kora 
kétségtelen.

A pannoniai képződmények hosszú nyúlványban öbölszerűen csap
nak Elv-felé, Éger-Felnémeten át Felsőtárkányon túlra, az egykori tár- 
kányi mediterrán medence belsejét kitöltve.

A pannoniai medence délnyugat felé húzódva a Mátra alá vonul 
s onnan átmegy a Zagyva-völgybe, kelet felé pedig a borsodi Bükk alján 
levő pannon képződményekkel áll összefüggésben.

Bakta és Egerszólát között több feltörésen bukkanik ki belőle a 
riolittufa, jelezve a pannoniai időszaki rétegmozgásokat. A  törések 
iránya EK—DNy-i, vagyis a tárkányi medence irányával egyező. Az 
alföld felé a domblejtőket lösz és homokos törmelékrétegek borítják. A 
nagyobb karbon alaphegységet átszelő patakok völgyének peremein parti 
terraszok maradványai mutatkoznak a lösz altt. Ilyent a baktai Laskó 
patak Ny-i oldalán észleltem, kb. a dombnyúlvány vége felé, a pannoniai 
rétegek és a lösz közé települve 160 m, illetőleg a völgy sziliétől számí
tott 25—28 méter magasságban.

Lejebb az Alföld felé és a Tárná völgyben, amelybe mélyen egész 
Yerpelétig felnyomulnak a pleisztocén képződmények, löszből és futó- 
homokból áll a térszín, mely utóbbiak a pannoniai rétegek deflációjából 
keletkeztek.
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A déli Mátra.

A déli Mátra ezidén bejárt része rétegtani szempontból nagyon sze
gényes. Mindössze piroxén andezit lávaárak, továbbá ugyanennek tufái 
és breccsái alkotják a begyek zömét.

A széleken levő törésvonalakon és egyes radiális repedési vonala
kon bidrokvarcitok szerepelnek, mint régi geizir képződmények. Egy pon
ton szerepel a plagioklász riolit. A hegyek lábánál medenceszerűen tele
pülve pannoniai képződményeket találunk, tavi agyagot, helyenkint 
homokköveket. Ezekre települnek azután a pliocén-pleisztocén korú tör
melékkúpok, a hegyekről lehordott homok- és kavicsrétegek, továbbá lösz 
és futóhomok, részint a lejtőkön, részint az Alföld felé.

A piroxén andezitek. A hatalmas sztratovulkanikus kitörések láva
árjai, amelyek a Zagyva völgytől a Tárná völgyig megszakítás nélkül 
nyomozhatok, foglalják el a terület legnagyobb részét. Csak itt-ott a 
széleken vagy egyik-másik völgy fenekén, néhol az eróziótól kiélesített 
gerincen bukkanik ki egy-egy vékony tufa vagy gyakrabban breccsa sáv.

A kráternyílások egyáltalában nem, a kitörési centrumok pedig 
nagyon nehezen észlelhetők, mert az andezitek, a hegység szélét kivéve, 
nem alkotnak kimagasló kúpokat, hanem inkább hosszú, egyenletesen 
délre húzódó lejtőket, amelyek az erózióra vezethetők vissza. Az erózió 
alkotta a mélyen kiesztergályozott völgyeket, melyek kihordott anyagát 
a hegyek lábánál nagy vastasgágú törmelékkúpok alakjában találjuk 
fel. De hogy a Mátra zömét alkotó számos hosszú gerinc mégsem csu
pán egy egységes észak felől ideömlött lávatakaróból kierodált képződ
mény, hanem számos helyszini kitörés maradványa, azt mutatják azok 
a nagyobb kiemelkedések, amelyek az egyes mellékgerinceken vannak, 
még jobban a széleken felemelkedő tekintélyes kúpok, mint pl. a gyön
gyöspatai Havas hegy és leginkább a gyöngyösi Sár vagy Sárhegy. 
Ez az utóbbi mélyen benyomúl az Alföldre, mint valami előreugró 
bástyatorony.

Az északi oldalon a parádi vadaskertben több elszigetelt apró para- 
zitikus kitörés maradványai észlelhetők. Ezek az alapréteget alkotó 
mediterrán homokkőből bukkannak ki, tisztán piroxén andezitből állanak 
és kisebb-nagyobb kiemelkedéseket alkotnak.

A piroxén andezittufákat és breccsákat legnagyobb tömegben a 
mátrafliredi völgykatlanban (Bene puszta) észleltem a környező piroxén 
andezitek alatt.

A Sárhegy DK lejtőjén vékony breccsarétegek váltakoznak a pi
roxén andezit lávaárakkal. Nagyobb területen bukkanik ki a vulkanikus 
törmelék az abasári templom körül és a gyöngyössolymosi Kishegy tövén.
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Vékony rétegekben megvan az andezit breccsa a Sárhegy ÉNy-i oldalán 
is, a hegy aljában ebben vannak a nagyszabású gyöngyösi kőfejtők, 
melyekben vörös és sötétbarna szinű, durva, márványszerűen faragható, 
tetszetős épület- és műkövet fejtenek és ugyancsak ilyent a veresmarti 
szöllők alatt levő kőfejtőkben is. Széltében használja ezt az anyagot 
a bortermelő környék jómódú lakossága. Továbbá Márkáznál és Domosz- 
lónál találunk vékonyabb andezit breccsa kibúvásokat a hegység aljában,, 
ellenben a hegység belsejében csak itt-ott bukkanik ki egy-egy észreve
hető pad a völgyek mélyén vagy a hegygerinceken kisebb mellékkúpokat 
határolva. Ezek mutatják a sztratovulkán jelleget.

Az északi oldalon a piroxén andezittufa és breccsa itt-ott nagyon 
vékony rétegekben észlelhető, hanem helyette riolittufa van és erre tele
pülnek a piroxén andezitek. Ugyanez észlelhető a felsőnánai mély völgy
ben, az Ordögvályúban és általában a keleti Mátrában.

Hidrokvarcit és más geizirképződmények. A geizirműködés zöme 
a pannoniai időszak előttre esik és mint a mulf évben észleltem, a gyön
gyöspatai medencében, leginkább a szarmata korban folyt le. Idei fel
vételi területemen különösen a gyöngyösi medence É peremén jelentkez
nek a hidrokvarcitok nagy mértékben.

Gyöngyösoroszi és Gyöngyössolymos fölött emelkedő hegylejtők 
alsó részei tele vannak helyenkint hatalmas mennyiségű geizirit törme
lékkel, melyek pontos eredési helyét ma már ritkán vehetjük ki. A leg
szebb, szálban is megtalálható geizirroncs a Gyöngyössolymosi Asztagkő; 
a gyöngyösoroszi Károlyvár felé vezető völgyben is vannak szálban 
álló terraszok. A sólymosi Kishegy és a mátrafüredi Dobogó közt levő 
kis medence tele van ilyen geizirképződményekkel, több árokban szálban 
is megvannak a terrasz roncsok.

Ilyesféle geizirroncs a gyöngyös—parádi országút nyugati oldalán 
Mátraftired hágója alatt a pleisztocén törmelékkel kitöltött medencéből 
(ma már csupa szőllőterület) kiemelkedő Bábakő egy hosszú É—D-irányú 
hasadék kitöltése. Esetleg malomkőfejtést lehetne itt próbálni.

A Pipishegy kőfejtőiből kikerülő piroxén andezit anyaga hialitos 
bekérgezéseket mutat. A Sárhegy andezit breccsájának sajátságos szine 
és anyagának elváltozása posztvulkánikus működésre vall, úgyszintén 
a Veresmartiaké is.

Márkáz és Domoszló közt nem észleltem ilyen posztvulkáni nyo
mokat, ellenben Felső-Nána és Verpelét között levő területen már jelent
keznek hidrokvarcit darabok és fosszilis faopálok alakjában.

Vlagioklász-riolit csupán egy ponton fordult elő, a sólymosi Kis
hegy tetején, míg a hegy alja piroxén andezittufa és breccsa, amely alatt 
piroxén andezit van, amint már azt Dr. M aukitz részletesen leírta. Tehát
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a plagioklász-riolit fiatalabb a piroxén andezitnél, s a lávát, a tufa és 
breccsaövet áttörve, a felszínen ömlött el.

Ugyanezt észleltem a Lőrinci-i Mulatóhegyen is a riolit és piroxén 
andezit komplexus viszonyáról, ellentétben az előbbi kutatókkal. T. i. a 
nyugati oldalon levő vízmosásban feltárt szelvényben jól látható leg
alul a szivacsos szerkezetű piroxén andezit láva, erre aprószemű szürke 
piroxén andezittufa telepszik DK-i (9h) dőléssel, erre fehéres-vöröses 
finomszemű andezittufa. Erre egy perlites breccsaféle változat a riolitból, 
azután egy sötétes porfiros riolitváltozat, a legfelső pedig a szürkés
vöröses riolitváltozat, amely a riolit zömét alkotja a hegy búbján. Vagyis 
a két riolit előfordulás szakasztott ugyanolyan jellegű és jelentőségű, 
későbbi kitörés eredménye.

Pannóniái rétegek. A déli Mátra pannoniai rétegei legjobban a 
Sárhegy déli és délkeleti oldalán mutatkoznak. Itt a lapos dombhátságot 
több helyt feltárták a téglagyárak és a nagyarányú szőllőkultúrálioz 
szükséges kutak, amelyeket 6—50 méterre fúrnak. Ezekben homokos 
márgás pannoniai rétegek vannak, közbe itt-ott egy-egy durvább szemű 
kvarchomokkő-pad telepszik. Kövületeket ugyan nem találtam bennük, 
de a déli régiókban talált eddigi pannoniai képződményekkel kőzettani és 
helyzeti egyezést mutatnak.

Gyöngyös Ny oldalán a Kálvária hegyen is pannoniai rétegek van
nak gyönge lignitnyomokkal. Ellenben magából a gyöngyösi medencé
ből hiányzanak, mert a mélyen bevágódott patakmedrekben a pleisztocén 
kavicsos rétegek alatt már az andezittufák mutatkoznak s ezért nem is 
sikerült a város belső területén artézi kutat fúrni, ellenben délebbre, pl. 
Vámosgvörkön, sőt újabban Gyöngyöshalászon is kaptak vizet a meg
levő pannoniai rétegekből.

A Sárhegy ÉK-i oldalán vékony sávban vannak meg a pannoniai 
képződmények roncsai. Innen kezdve egészen Domoszlóig hézagot talá
lunk a pannoniai képződmények összefüggésében. Domoszlótól Felső- 
nánáig s onnan délre Vécsig és még lejebb; valamint keletre a Bükk 
felé nagy elterjedésben nyomozhatok, különösen a, völgyek fenekén.

A tipusos pannoniai képződmények összefüggésében mutatkozó 
előbb említett hézag Veresmart és Domoszló között azonban csak látszó
lagos. A Domoszló É-i oldalán levő mély árokban látjuk ugyanis, hogy 
a pannoniai márga diszkordánsan rátelepül a majdnem meredek fallal 
leszakadó piroxén andezit komplexusra, a márgára azután piroxén andezit- 
kavicsból, homokkőből és lemosott tufából álló törmelékes rétegek tele
pülnek, amelyre ismét finomabb márgás réteg következik. Tehát a pan
noniai korban a hegység szélén váltakozva keletkeztt a csendes beltavi 
iszaplerakódás és a hegyekből kisodort törmelékből alakuló konglomerát.
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Ilyen konglomerátokat nagy vastagságban találunk a Márkáz Ny-i 
oldalán levő mély árkokban, ahol 30—40 méter vastagságban vannak 
ezek feltárva és alsó részök régibb, mint pleisztocén eredetű; esetleg a 
plioeénen át visszanyúlik a pannoniai korig. Persze ezt megfelelő kövüle
tek hiányában pontosan eldönteni nem lehet.

Pleisztocén honglomerátok, mint törmelékkúp képződmények na
gyon elterjedtek a déli Mátrában. (A Ny-iban is van nyomuk: Pásztó, 
Szurdokpüspöki.) Az egyik kiválóbb kúp a gyöngy ös-gyöngyöstarjáni 
medencében van, a másik a veresmart-domoszlói nagy kúp, amelynek 
zömét a Tatármezőnek nevezett rész alkotja. A Tatármező hatalmas 
nagyságú lesodort piroxén andezit kavicsterület több km2 terjedelmű. 
A rajta végighúzódó árkok mindenütt ilyenféle kavicstörmeléket tárnak 
fel. Mélyebb részei a már említett markazi árkokban tanulmányozhatók. 
A gyöngyösi medence törmelékanyaga a legmélyebben húzódik le délre. 
Ezt a városon végigvonuló patakmedrek jól feltárják. Anyaga jórészt a 
Sárhegy lejtőiről lehurcolt törmelékből gyülemlett össze, mert valami 
nagyobb völggyel nem áll összefüggésben, mint a Tatár mező, amely a 
Kékesről lefutó nagy völgyek szájánál van.

Lösz és futóhomok borítja az előbb felsorolt képződményeket a hegy
ség szélein, még pedig a lösz csupán magasabb részeket, mig a folyók völ
gyeiben, különösen a Tarnavölgyben, továbbá Hort és Hatvan között a 
futóhomok van jelen.

A Tárná völgyében érdekes jelenségeket hozott létre a folyó szá
mos mederváltozása: t. i. holtágakat, íves mélyedéseket, árkokat az ár
területen. Régibb mederváltozásaira pedig a Feldebrő és Aldebrő vidé
kén észlelhető számos elnyesett homokdomb jelenlétéből következtethetünk.

A terület hasznosítható anyagait röviden fölemlítve, ide sorolhat
juk az útkövezésre, kavicsolásra fejtett kemény piroxén andeziteket, az 
építőköveknek fejtett sólymosi riolitot és a gyöngyösi és veresmarti, ill. 
abasári andezitbreccsákat, melyeket ipari műkőnek, lépcsőkre és oszlo
pokra is felhasználnak.

A pannoniai márgákat általában téglagyártásra használják. Az 
andezittörmelék mállásából származó nyiroktalaj pedig éltető eleme a 
nagyszabású, szinte már túlzásba vitt szőllőkultúrának, amely itt folyik.

Jelentésem befejeztével nem mulaszthatom el, hogy hálás köszöne- 
temet ne fejezzem ki a magy. kir. Földtani Intézet igazgatóságának mun
kám további folytathatásának lehetővé tételéért.


