
8. Bányageológiai felvétel Nagybátony környékén.

NAGYBÁTONY KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI.
(Jelentés az 1935. évi gyakorlati irányú földtani felvételről.)

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

Az 1 9 3 5 . év nyarán a Mátra-hegység északi és északnyugati oldalán, 
Heves és Nógrád vármegyék területén végeztem gyakorlati irányú föld
tani felvételeket, amely munkálatommal csatlakoztam R o z l o z s n i k  
P á l  úrnak, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatójának előző években 
végzett felvételeihez. Munkálataim a következő községek határaira ter
jedtek ki: Mátramindszent, Szuha, Dorogháza, Nemti, Kisterenye, Ma- 
conka, Nagybátony, Mátraverebély és Tar.

Segéderőkként mellettem működtek: S z e n t e s  F e r e n c  dr. 
egyetemi tanársegéd és S c h m i d t  E l i g i u s  dr. m. k. adjunk
tus-geológus, kiknek főfeladata az volt, hogy a földtani felvé
telekkel kapcsolatban szükségessé vált földszerkezetet (tektonikát) 
kutató aknákat lemélyíttessék és azokat ellenőrizzék. S z e n t e s  dr. 
ezen kívül Mátramindszent és Szentkút környékén önálló földtani felvé
teleket is végzett. Mindketten nagy szorgalommal és buzgósággal telje
sítették munkájukat.

Az 1935-ben felvett területek földtani és hegyszerkezeti viszonyai 
a következők:

A) FÖLDTANI, RÉTEGIG NI VISZONYOK.

Nagybátony tágabb értelemben vett környékén a következő föld
tani képződmények szerepelnek (lásd a mellékelt térképvázlatot):

I. O 1 i g o c é n.

1. Középső oligocén, Rupéli emelet. Szürke, csillámos, agyagos homok 
és homokos agyag rétegcsoportja.

A  középső oligocénnek alsó tagja, a valódi kiscelli agyag, N agy
bátony környékén nem bukkanik ki a külszínre. Csakis a középső öli-
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gocénnek a felsőbb homokos tagját találjuk meg. E rétegcsoport kép
ződményei szürke, homokos, csillámos agyagból és agyagos homokból ál
lanak, amelyekbe helyenkint márgás homokkőrétegek is települnek. A  
rétegek kőzetei, kalapáccsal megütve, többnyire bitúmenszagot áraszta
nak. Iszapolási maradékában ritkán és gyéren apró foraminiferákat talá
lunk. A rétegcsoport vastagsága több száz méterre becsülhető. Előfordul: 
Pálháza-puszta táján, a Dorogi-pusztától DK-re, Alsólengyend-puszta 
táján, a Dorogi-puszta táján, a maconkai Csevice-völgy felsőbb részén, 
Nagybátony keleti részén s az Egyházmagosa-domb déli’ oldalán. Ezek a 
rétegek az alantabb felemlítendő alsólengyendi antiklinális közepén buk
kannak ki.

2. Felső oligocén, Kattiai emelet,

a) Szürke és barna, részben márgás homokkő.

Az előbbi rétegcsoport fölött konkordánsan homokkő rétegcsoport 
következik, amelyet célszerűségi nézőpontból a felső oligocénbe, a kattiai 
emeletbe helyezhetünk. Kövülettel azonban a korát nem igazolhatjuk. 
A  sötétszürke, vagy barnás, márgás homokkövek általában, jól rétegzet
tek s néha bőven tartalmaznak glaukonitszemeket. Előfordulnak a Do- 
rogházai-völgy, Pálháza-puszta s a Ciros-pataik völgye táján. A  réteg
csoport vastagsága ioo méter körüli lehet,

b) Sárga, csillámos homok.

A márgás homokkő fedőjében kb. io—20 m. vastag, laza, néha 
kissé összeálló, erősen csillámos, sárga, néha barnássárga homok követ
kezik. Kövület nincs benne. Előfordul: Nagybátonytól délre, Felsőlen- 
gyend-puszta mellett, Dorogházától DNy-ra, a Dorogi-pusztától DK-re, 
Maconkától DNy-ra s a Szuhától DDNy-ra lévő árkokban.

c) Álrétegzett durvaszemű homokkő és homok.

Az előző homokréteg fölött konkordánsan sárga, vagy világosszürke, 
durvaszemű homokkövek következnek, amelyekre jellemző az ál- vagy 
keresztrétegződés. Egyes keményebb, összeállóbb részletek homokkőgom
bák, vagy padok alakjában mállanak ki. Ezt a rétegcsoportot nevezte 
i d. N  o s z k y  J e n ő 1 „glaukonitos homokkő“ -nek. A  rétegcsoportot

1 Id. Noszky  J. : A Mátra hegység geomorphologiai viszonyai. A debreceni 
Tisza István Tud, Társ. Honismertető Bizottsága kiadványai III, Debrecen, 1927 
Ugyanitt megtaláljuk a területre vonatkozó régibb irodalom felsorolását.
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kb. 50— 100 m. vastagságúra becsülhetjük. A jellegzetes sekélytengeri 
üledékben, egy-két osztrea cserépdarab kivételével kövületet nem talá
lunk. Fácies dolgában leginkább hasonlít a budapestvidéki alsó miocén
kavicsokhoz és homokkövekhez, azonban, mivel csak a fölöttük követ
kező rétegekben találunk az alsó miocénre utaló kövületeket, a szóban- 
forgó rétegcsoportot is még a felső oligocénhez kell sorolnunk. Ez a be
osztás annál is inkább indokolt, mivel az álrétegzett durvaszemű ho
mokkő fölött s egyszersmind az előzőleg említett rétegcsoportok fölött 
is a legtöbb helyen denudációs felület mutatható ki s erre települten ta
láljuk az alsó miocén rétegcsoportot.

A durvaszemű álrétegzett homokkő előfordul: Mátraballától Ny-ra, 
Mátramindszenttől K-re és D-re, Szuhától ÉK-re és DK-re, Dorogházá- 
tól K-re, D-re és DNy-ra, Nagybátonytól ÉNy-ra, DK-re és D-ra, Kis- 
terenyétől É-ra és K-re, végül Neműtől ÉK-re és K-re.

II. M i o c é n .

Eredetileg beadott jelentésemben a borsod—hevesi szénterületekről 
szóló munkámban (kifejtettek alapján a tarka agyag és kavics rétegcso
portjával kezdődőleg az apokáig (slírig) terjedő rétegsort a helvéciai 
emeletbe helyeztem. Újabb vizsgálataim alapján azonban ezt a felfogá
somat módosítom és a szóbanforgó rétegcsoportokat az alsó miocén bur- 
digálai emeletébe sorolom. 1

1. Alsó miocén, burdigáli emelet.

a) Sekélytengeri homok, homokkő, kavics és konglomerátum.
Az alsó miocén-tenger első' előnyomulásával kapcsolatban lerako

dott képződmények: homok, homokkő, kavics és, konglomerátum-rétegek 
helyenként csak néhány méternyiek, másutt pedig 30— 35 m vastagok, 
néhol talán még vastagabbak is. A  benne előforduló kövületek a burdi- 
gálai emeletre utalnak. Délen csak Mátramindszenttől D D N y-ra és 
DDK-re látjuk rétegeit, ahol riolittufa is betelepül rétegei közé.

Nagyobb elterjedésűek ezek a képződmények a Zagyva N y —K-i 
szakaszától északra. Mivel a felső oligocén durvaszemű homokkövek és 
az alsó miocén homokkövek között kőzettani eltérés alig van, a két kép
ződmény között a határ itt alig állapítható meg.

Az alsó miocénbe sorolható homokkövek ezen a tájon már nem ál
rétegzettek; ezenkívül durvaszemű homok, murva- és kavicsrétegek is
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csatlakoznak hozzájuk. A  képződmények előfordulnak Kisterenyétől 
DK-re és K-re és Nemtitől É-ra és ÉK-re, a dombok felső részen és 
tetején. Jellemzőbb kövületei: Pecten pseudobeudanti. D e p .  et R  o m., 
Pecten hornensis D e p .  et R  o m., Andara cfr. fichteli D e s h., Anomia 
ephippium L., v  a r., Pteria phalaenacca L., Crassostrea crassissima L  a m., 
Baianus concavus L.

Az első transzgressziós képződmények legmagasabb rétegeiben lép
nek fel a Crassostrea crassissima L á m .  teknői, illetve teknőiből létrejött 
lencsék vagy rétegek. Osztrea-rétegeket találunk a Zagyvától északra 
levő fent említett területeken és a Zagyvától délre eső részleten: Szu- 
hától DDK-re, Mátramindszenttől DDK-re a Köszörűkő-völgyben s 
Nagybátonytól DK-re a Szoros-patak baloldalán. Nagybátonytól 
ÉNy-ra, a Nagykő tetején lévő vékony kavicsban Crassostrea crassis
sima L á m .  és Pecten hornensis D e p .  et R o m .  fordulnak elő.

b) Tarka agyag és kavics.

. Az alsó miocén első tengeri transzgressziós képződményeire véko- 
nyabb-vastagabb szárazföldi eredetű (terresztrikus vagy kontinentális) 
rétegek települnek és pedig vörös, sárga, zöldes vagy ibolyás színű 
agyag és velük váltakozó kavicsrétegek. Élénk színük miatt többnyire 
már messziről felismerhetők. Előfordulnak: Nagybátonytól délre,
Felsőlengyend-pusztától D-re és DK-re, Szuhától DK-re, Mátramind
szenttől K-re és DK-re, Kisterenyétől K-re és Nemtitől ÉK-re.

c) Alsó riolittufa.

Az alsó riolittufa színe fehér, vagy szürkés s benne a biotit, kvarc 
és földpátok többnyire jól láthatók. M a u r i t z • B 1 megállapítása sze
rint ezek plagioklász riolittufáknak minősíthetők. Néhol 5 — 10 m-re, 
másutt 20— 30 m-re becsülhető a vastagságuk. Helyenként viszont ki- 
ékülnek.

A  riolittufák alsó része gyakran homokkőszerű és helyenként a 
felső része is homokossá, sőt homokszerűvé válik. Előfordul Mátrabai- 
lától Ny-ra, Mátramindszenttől DK-re és D-re, Dorogházától D-re, 
DNy-ra, Nagybátonytól DK-re, Kisterenyétől DNy-ra és DK-re, végül 
Nemtitől ÉK-re. 1

1 Maur i tz  B.: A  Mátra hegység eruptiv kőzetei. A Magyar Tud. Akad. Math, 
és Természettud. Közleményei XXX. k. 3. sz. 1910. 37. old.
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a) Széntelepes rétegcsoport.

Az alsó riolittufára a széntelepes rétegcsoport következik. Nagy- 
bátonytól D-re két széntelepet ismerünk. Az alsó telep majdnem közvet
lenül a riolittufára települ, vastagsága átlag i.oo m. Fedője i — 4 cm 
vastag kongériás agyagpala, márga vagy bitumenes mészkőréteg, ame
lyekben nagy számmal vannak a Congena cfr. clavaeformis K  r a u s s 
teknői. Az alsó széntelep fölött 16 — 20 m, valószínűleg édesvízi eredetű, 
barnásszürkés, homokos agyag s efölött a 2.00 m vastag felső telep követ
kezik. A  felső telep fedőjében palás agyag és homok fordul elő. Nagy- 
bátony északi oldalán is megtaláljuk a széntelep kibúvását; itt a szén
telepet már lefejtették. Északabbra, a maconkai Csevicés-völgy árkai 
táján a széntelep már egészen elpalásodott és elvékonyodott.

Kelet felé haladva, a Ménkes-völgy felső részén találjuk gyengén 
feltárva a széntelepes rétegcsoportot. Majd megint a szuhai Hagymás
völgy középső részén, ahol jelenleg a Tóth-féle „Gyula-táró“ -val fejtik 
a szenet. A széntelep 1.60 m vastag s palás beágyazások elég bőven van
nak benne. Fekvőjében és fedőjében itten már homokkő van, amely édes
vízi eredetű s itt-ott levéllenyomatokat tartalmaz. A  fekvő homokkő az 
alsó riolittufára telepszik.

A  széntelepes rétegcsoport, nevezetesen a riolittufára települő ho
mokkő és a benne lévő széntelep keletebbre, a mátramindszenti Széklapo
son s a Tilonka-völgyben bufckanik ki újból. A  széntelep 0.6— 2.2 m 
vastag, de palás betelepülések erősen szennyezik, úgyhogy ezidőszerint 
nem fejtik. Megjegyzendő, hogy a Nagybátonytól kelet felé eső területen 
már csak egy széntelepről van tudomásunk s területünktől keletebbre 
az is elvékonyodik és kiékül.

b) Homokos fedőrétegek.

A  szóbanforgó terület nyugati részén, a széntelepes rétegcsoport 
fedőjében egy homokos tag különíthető el, amelyet a salgótarján-vidéki 
cardiumos színtájjal azonos rétegösszletnek tekinthetünk. R  o z 1 o z s - 
n i k P. szíves közlése szerint a nagybátonyi felső széntelep fölött kb.
6— 8 m-re Cardium  s p. fordul elő. Felfelé azonban ez a rétegösszlet 
csakhamar átmegy az apokába (schlierbe). A Sulyomhegy közelében mé
lyített egyik fúrás szerint a széntelep fölött homokos réteg, majd maga
sabban 41 m vastag homokösszlet következik. Az alsó a cardiumos-, a 
felső a salgótarján-vidéki pectenes homokkő színtájnak felelhet meg. 
A Mátra északi oldalán azonban a cardiumos színtáj legfeljebb Nagy- 
bátony vidékén, a pectenes színtáj pedig egyáltalában nem fejlődött ki.
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2. Alsó és középső miocén. Burdigálai és helvéciai emelet.

a) Szürke, homokos agyag rétegcsoport. (Apoka vagy schlier.)

A  fentebb említett homokos rétegcsoport fölött szürke, csillámos, 
homokos agyag és agyagmárga következik, amelyet S c h a f a r z i k  F. 
javaslata alapján a magyar irodalomban apokának nevezhetünk, miután a 
szóbanforgó képződményeket így nevezi e tájon a köznép. Az osztrák 
jellegzetes előfordulások után „schliernek“  nevezik. Vastagsága tekintélyes. 
A Mátra északi oldalán kb. ioo— 300 m, de a Zagyva-völgy süllyedésé
ben 400'— j 00 m vastag. Az apoka rétegcsoport összefüggő, egyöntetű, 
megszakítás nélküli rétegcsoport. Lerakodása az alsó miocénben kezdődött 
és megszakítás nélkül folytatódott a helvéciai emelet idején. Amint arra már 
id. N o s z k y  J. is utalt, úgylátszik, az alsó és középső miocén (burdi
gálai és helvéciai emelet) között nincs üledékbeli megszakítás s ezért a 
két emelet különválasztása sem lehetséges az izópikus fáciesű képződmé
nyek területén belül.

A  Mátra északi oldalán csak a legmélyebb árkok és völgyek fenekén 
bukkannak ki az apoka képződményei, egyébütt a pleisztocén-takaró 
vastagon elfedi őket. Az apoka kibukkanik Szuhától D-re, Dorogházától 
D-re és D N Y-ra, Nagybátonytól D-re, a Mátrából észak felé lemenő 
völgyekben, azután a Bolyok-tető nyugati oldalán s a Tar felé haladó 
völgyek felső részében.

Az apokának egyes rétegei homokkőbe mennek át; ilyen homok
követ találunk a Szalajka-völgyben s a Mad arasz-völgy középső - részén. 
A homokkövekben többnyire a Brissopsis cfr. ottnangensis R. H  o e r n. 
példányait találjuk. Az apoka rétegcsoport legfelső részébe betelepültén 
néhol vékony riolittufa-réteg is van. (Madarász-patak.)

A  Zagyva-völgy táján az apoka rétegcsoportja nagy vetődések men
tén lesüllyedt, úgyhogy itten már — mint említettem — a fúrások tanú
sága szerint nagy (300— joo m) vastagságban vannak meg rétegei. A 
Zagyva folyó jobbpartján jelentékeny kiterjedésben vannak meg s elég 
jó feltárásait is találjuk. Helyenként ezen a tájon kövületek is gyűjthe
tők belőle. (Nagyaszló, Szőllőtető, Kányás-puszta környéke, Bikkvölgy.) 
A kövületek megtartási állapota elég gyarló, faj és egyedszámuk kevés. 
A  különböző pontokon gyűjtött kövületek nagyjából ugyanazok; általá
ban megegyezik az „ottnangi schlier“  faunájával, de annál jóval szegé
nyesebb. Előfordulnak: Brissopsis (Brissoma) ottnangensis R . H o e r n . ,  
Schizaster cfr. laubei R. H o e r n . ,  Phacoides wolfi  R. H o e r n . ,  Thya- 
sira ottnangensis S a c c o, Macoma elliptica B r o c c h i, var. ottnan-
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gensis R. H o e r n . ,  Macira triangula R  e n., kis Natica s p., Pleurotoma 
s p., Buccinum s p., Aturia s p. töredék.

Az apoka képződményei a Zagyva N Y —K-i szakaszától északra is 
előfordulnak, a Nádrót-puszta környékén és Nemtitől északra. A  plei
sztocén képződményei azonban itt is erősen elfedik azokat.

j .  Középső miocén. Tortonai emelet,

a) Középső riotlittufa és andezittufa.

Az apokarétegcsoport fölött, a nagy piroxénes andezittufa-kitörés 
fekvőjében gyakran vékonyabb, vagy vastagabb plagioklászos riolittufát 
találunk, amelyet a fent említett alsó miocén korú alsó riolit- 
tufától és a szármáciai emeletbeli felső riolittufától megkülönbözte- 
tendő, középső riolittufának nevezhetünk. Kőzettani kifejlődése ugyan
olyan, mint az alsó riolittufáé. Egyes részleteiben azonban piroxéneket 
találunk, úgyhogy egyrészükre már inkább a dácittufa elnevezés illik. 
A  Gallyatető—Ágasvár vonulatában csak alárendelten mutatható ki, 
majd az Óvár ÉN Y-i oldalán szintén megtaláljuk. DNY-abbra a Mada
rász, Szalajka és Csertő patakok völgyében, majd a tari csevicés völgy
nek főleg a jobboldalán találjuk feltárásait. A  tari ú. n. „fehér- 
kőbánya'' 45 m magasságban tárja fel. Tiribes-pusztától DK-re is meg
vannak a riolittufák, majd megtaláljuk azokat a Sulyomhegyen, a 
Zagyva jobboldalán, a Gömörhegy— Őrhegy—Csapástető vonulatában is.

b) Piroxénes andezittufa és agglomerátum.

A  középső riolittufa fölé, esetleg közvetlenül az apoka fölé, piroxé
nes andezittufa és vele váltakozó agglomerátum települ. Ezek alkotják 
a közbetelepülő andezitlávatakarókkal együtt a Mátra hegység zömét. 
Ezek azonban tulajdonképpen nem voltak földtani felvételem tárgyai.

Előfordulnak: a Gallyavár—Ágasvár—Óvár vonulatában, majd a Kő- 
erdőtető—Farkaslyuk tömegében, a Madarász, Szalajka és Csertő-patak 
völgyeiben s a Szakadás gödrében, a Sulyomhegyen, majd; a Gömörhegy— 
Kőszirt— Őrhegy— Csapástető vonulatában, végül a szentkúti kolostor 
táján, a Meszestető D K-i tövében, ahol a felső padjai már tortonai kövü
leteket tartalmaznak.

c) Andezitlávatakarók, tömzsök és telérek.

A  piroxénes (augit és hipersztén) andezitlávatakarók és árak a 
Mátra-hegység főtömegében nagy kiterjedésűek; az ez évben térképezett
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területen azonban csak alárendeltebb jelentőségűek. A  Mátra eruptívus 
kőzeteit Mauritz B. tüzetesen tanulmányozta.1

Andezittömzs, vagy takaró K-ről N y felé haladva: a Csomosz- 
vár teteje, a Lajszka-hegy egy része, a Hajnács-hegy, a Csalános, a Kő- 
erdőtető, a tari Csevicésvölgy baloldala, az Őrhegytől É-ra lévő domb
tető s a Kőszirt D-i kúpja.

Az andezittelérek általában két irányban rendeződnek el; uralko- 
dólag É N Y —DK-i, alárendeltebben K É K —N Y D N Y -i irányúak, ritkán 
K —N Y -i irányt követnek. É É N Y — DDK-i irányú telérek a következő 
helyeken fordulnak elő: a szuhai Hagymás-patak jobboldalán, a Cseresz
nyés-patak jobboldalán, a Lajszka-hegy gerincén. Ilyen továbbá a Verőkő, 
Nagykő és Kiskő vonulata, amely a legszebb az egész nyugati Mátrá
ban. Majd a Madarász- és Mocsáros-hegy táján bukkanik ki egy újabb 
telér. Nagyobb telér töri át megint az üledékes (kőzeteket a Borostyán- 
tető—Berektető tömegében. Kisebb telérek vannak a Katalin-telep és a 
Büdöskút táján.

É K —D)NY-i andezittelérek Felsőlengyend-pusztától K-re bukkan
nak ki (Szelecske-tető), azután a Berektetőn, N Y —K-i irányú telérek 
húzódnak a Katalin-telep táján s a Borókás-dűlőben.

Andezitteléreket találunk továbbá a Farkaslyuk-hegyen és tőle 
ÉN Y-ra és D NY-ra. Andezittelérek törik át továbbá a Sulyomhegy 
tufatömegét is. Andezitteléreket találunk végül a Gömörhegy— Őrhegy—■ 
Kőszirt vonulatában is.

Felemlítendő, hogy a piroxénes andezittelérek sokszor nem jutnak 
a külszínre s lefutásukban egyes részleteik a külszín alatt maradnak, 
mint rejtett telérek. Ilyen rejtett telért a nagybátonyi szénbányászat töb
bet is harántok, amelyeknek a külszínen nincs nyomuk. A  telérek a szén
telepeket az áttörések közelében csekély távolságig elkokszosították, a 
homokkövet és márgás agyagot metamorfizálták.

d) Lajtamészkő.

Az andezittufa és láva fölé a Szentkúti kolostor táján a lajtamészkő- 
rétegcsoport képződményei települnek. Egyes rétegeinek faunája igen bő 
és változatos. Az előfordulást és faunáját részletesen ismertette id. 
Noszky J .  Érdekes tiiskésbőrű faunáját Vadász E. és Szalai T. írták 
le. Elegendő, ha ezekre a kimerítő leírásokra ehelyütt csak utalok.

1 L. Maur i t z  B. id. m. 38. és köv, old.
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III. P l e i s z t o c é n .

i .  Kavicspárkány síkok (terraszok).

Kavicspárkánysíkokat a Dorogi-puszta, Maconka és Nagybátony 
környékén, a Zagyva és mellékpatakjai mentén csak alárendelten talá
lunk. A  párikánysíkkavicsok vastagsága i —2 m s három különböző 
szintájban fekszenek. A legmagasabb 260—270 m, a középsők 230— 
240 m és a legelterjedtebb legalsók 200—210 m t. sz. f. magasságban 
fekszenek.

2. Barnaföld, lösz, nyirok és homok.

A  harmadkon képződményeket uralkodólag az erdei barnaföld bo
rítja, amely néhol csak 1 — 2 dm, másutt azonban 10— 12 m vastagságot 
is elér. Ez a kutatóaknáink tanúsága szerint átmehet sárga, löszszerű, és 
vörhenyesbarnás nyirokszerű agyagba is. A  Mátrához közeleső domb
gerinceken nyirok is előfordul. Ezen a tájon sok andezittömböt és tör
meléket találunk, amely a tetőkről vándorolt le. Nagyobb kiterjedésű le
suvadt andezittufa- és agglomerátum-részleteket pedig Mátraverebély 
környékén észlelhetünk.

Nagybátonytól É-ra, a Csevicés-völgy mellékárkaiban 3—4 m vas
tag, sárga, homokos agyagot és homokot, Maconkától ÉN Y-ra és É-ra 
pedig sárga homokot találunk. Nem hiányzik a lösz sem; azonban itt 
nem sárga, hanem szürke, vagy szürkéssárgás színű. Előfordul a Sulyom- 
tető és Csengerháza környékén, Maconkától D-re és Kisterenye keleti 
végén.

IV . H  o 1 o c é n.

A holocén képződményei a Zagyva- és Tarján-folyók és mellék- 
patakjainak mai áradmányai, hordalékai. A  Mátra felől lejövő fiatal 
jellegű bevágódó völgyek medrében a lehordott andezitkavicsokat és 
tömböket találjuk jelentékeny mértékben.

B) HEGYSZERKEZET.

Eddigi vizsgálataim alapján megállapíthattam, hogy a Mátrától 
É-ra elterülő dombvidék oiigocén üledékcsoportja az oligocén után enyhe 
gyűrődésnek volt alávetve. Ez megfelel S t i l l e  szávai gyürődési fázi
sának.

A  gyűrődésnek legfőbb eredménye az a boltozat (antiklinális), 
amely Nagybátony, Maconka, Dorogháza és Nemti között terül el s
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amelyet a kb. középen fekvő Alsólengyend-puszta után alsólengyendi 
antiklinális-nak nevezhetünk.

Az alsó és középső miocén rétegösszleteket is érhette egy későbbi, 
valószínűleg a tortonai emelet után bekövetkezett enyhe redőzés. Erre utal 
az a körülmény, hogy az alsó és középső miocén képződményein a víz
szintestől szintén többé-kevésbbé eltérő dőléseket mérhetünk. Szentes Fe
renc dr-ral kutatóaknáink útján megállapíthattuk, hogy Mátraverebélytől 
ÉN Y-ra, a Szőllődomb területén az apoka (schlier) rétegei egy ÉN Y — 
DK-i irányú vonaltól sugarasan kifelé dőlnek, vagyis e tájon az apoka 
rétegei egy kissé felboltozódtak. Viszont e vonaltól ÉK-re réteg- 
teknő (színklinális) mutatható ki. Ennek a redőződésnek kora S t i l l e  
utóstájeri gyűrődési fázisával hozható vonatkozásba. Ezenkívül kimutat
hatók még kisebb antiklinálisok és szinklinálisok Mátramindszenttől 
DK-re is.

Nagy szerepet játszanak területünkön a vetődések. A  vetődések 
É N y—DK-i és részben É K —D N y-i irányúak. Töréseket jelölnek az 
ugyanilyen irányban lefutó andezittelérek. Mivel a telérek a lajtamész- 
követ nem törték át, a törések korát a tortonai-előtti időre kell helyez
nünk. De vannak ugyanilyen irányú vetődések, amelyek a lajtamészkö- 
vet is tördelik, tehát későbbi keletkezésűek, valószínűleg pliocén korúak. 
Az említett két irányú vetődésrendszert a nagybátonyi, kisterenyei és 
nemti szénbányászat is megállapította, valamint a külszínen is sok 
helyütt jól követhető. (Lásd a mellékelt szelvénytáblát.)

Tekintélyesebb lesüllyedt rög a Farkaalyuk—Kőerdőtető tömege, 
amely a Mátra tömegéhez képest É É K —D DN y-i irányú vetődések között 
kb. 300 m-rel lejjebb süllyedt. Szukától és Mátramindszenttől DK-re és 
ÉK-re a felső oligocén homokkövek a külszínen nagy. vízszintes elterje
désben vannak meg, uralkodóan ÉK-i dőlésben. Ez csak úgy magyaráz
ható meg, hogyha számos É N Y —D K-i irányú vetődést tételezünk fel, 
amelyek a homokkövet ismételten felhozzák. Ugyanígy, a Zagyva jobb
partján, Szúpatak és Mátraverebély környékén lévő É N Y — D K-i irányú 
völgyeket szintén vetődéseknek tételezhetjük fel, amelyeknek mentén az 
apoka rétegcsoportja ismételten fel-felemelkedik.

GYAKORLATI SZEMPONTBÓL FONTOSABB ADATOK.

1. Kőolajnyomok.

A Nagybátonytól nyugatra eső Sulyomhegy riolittufáiban, andezit
tufáiban és az ezeket áttörő kovás andezittelérekben egyaránt előfordul 
a kőolajnak besűrűsödött félesége, amely barnásfekete, vagy egészen fe
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kete, nyúlós, ragadós anyag; ezt földiszuroknak vagy hegyikátránynak 
nevezhetjük. Ezt a fenti kőzetek likacsaiban, odoraiban és repedéseiben 
találhatjuk.

A  Sulyomhegy kőzeteiben nincs eredeti helyén a földiszurok, hanem 
az, eredetileg kőolaj formájában, nagy mélységből, kétségkívül a középső 
oligocén rétegeiből, a mélyen lehatoló vetődések hasadékain vándorolt 
(migrált) fel a jelenlegi helyére.

Kőolaj indikációknak tekinthetők a területen észlelt metángáz- és 
széndioxydgáznyomok (nagybátonyi szénbánya és fúrások), a szénsavas- 
források (tari és maconkai csevicék) és sósvíz (nagybátonyi szénfúrás) is.

Miután a középső oligocén színtáját tekinthetjük a kőolaj főraktá
rozó szintjének, az alsólengyendi antiklinális megfúrása elé jó reménnyel 
tekinthetünk. Itt t. i. legkisebb mélységben érhetjük el a reménybeli kő
olajtartószintet. A  mátraverebélyi kis antiklinálisban esetleg a felsőbb 
porózus színtűjük is szolgáltathatnak kőolajat.

2. Ércnyom.

A  Sulyomhegyen vékony, markazit-erecskéket találunk, amelyek
ben jelentéktelen arany- és ezüsttartalom is kimutatható.

j .  Riolittufa.

A  középső riolittufát a Tar községtől 
fejtik. Jó  faraghatósága és fagyállósága

ÉK-re lévő nagy kőbányában 
következtében kitűnő építőkő.

4. Piroxénes andezit.

Jó  anyag útburkolási célokra. Eddigelé a forgalmi utakhoz köze
lebb eső vékony andezitteléreket fejtették. így Tartól ÉK-re, a csevicés 
völgy táján, a Farkaslyuk-tetőtől nyugatra, a Sulyomhegyen, Nagy- 
bátonytól délre, a Kecskés-völgy jobboldalán, a Szoros-patak két oldalán 
és Dorogházától kissé D NY-ra.

y. A barnaszéntelepek.

Nagybátony és Nemti vidékén jelentékeny bányászat tárgyai. Elő
fordulásukról már fentebb szóltam.
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