
JELENTÉS A RECSK, TARNASZENTMÁRIA, KISNÁNA 
ÉS DOMOSZLÓ KÖRNYÉKÉN VÉGZETT FÖLDTANI 

FELVÉTELRŐL

Ir ta  : Mezősi J ózsef

A felvett területen ü l e d é k e s  e r e d e t ű  a miocén homokkő. 
Mivel a terület északi részén csak kis foltokban jelenik meg és 
S z e n t e s  (5), R ozlozsniic  (4) jelentéseikben részletesebben tárgyal
ták, azért leírását mellőzöm. V u l k a n i k u s  e r e d e t ű e k :  
riolittufa (sekély tengeri) helvéti, riolitlufa (szárazföldi), agglomerá- 
lumos piroxénandezittufa, piroxénandezit.

A három utolsó képződmény kora, mint már korábban is meg
állapították (3), a helvi-tortonai-emeletbe esik.

Riolittufák

Már szabad szemmel vizsgálva, megjelenés és kifejlődés alapján 
két csoportra különíthetők el. A terület déli részén Domoszlótól Tarna- 
szentmáriáig, illetve innen északra az alacsonyabb szintekben és a 
Bónavölgy déli oldalán egészen 350 m tengerszint feletti magasságig, 
durvaszemű, helyenként homokkőszerű riolittufa található. Néhol 
(Kisnána, Torzonpatak, Pusztakőkúttól délre az országút bevágásá
ban) rétegzettsége is jól kivehető. E kőzet színe rendszerint világos- 
szürke, csak a finomabb szemű tufák fehéres szürkék. Ásványtöre
dékeket igen ritkán lehet benne szabad szemmel felismerni.

Mikroszkóp alatt az agyagos, üveges, ritkábban homokos kötő
anyagban az ásványtöredékek mennyisége mindig igen kicsi. Leg
nagyobb szerepe a földpát mellett a Álarcnak van, a biotit csak ritkán 
és kis, elváltozott foszlányokban található.

Az Usztató-őrháztól délkeletre, a mély vízmosásban, a törmelék 
alatt előforduló rétegzett riolittufában, illetve ennek vékonycsiszo- 
latában algafajokat sikerült találni. Szabados Margit  volt szíves 
ezeket meghatározni, mind Melosira sp. Bár ezeknek korhatározó
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szerepük nincs, arra minden esetre biztos adatot szolgáltattak, 
hogy ez a riolittufa sekélytengeri képződmény. A tufa rétegzettsége és 
osztályozottsága is bizonyítja, hogy nem szárazföldi képződmény. 
Kora alsó-helvéti lehet.

A riolittufák másik csoportja teljesen különbözik az előbbiek
től. Osztályozottság, rétegzettség sehol sem figyelhető meg rajtuk. 
Mindig fehérszínű, bár kaolinos elváltozása ritka. Az ásványtöre
dékek között mindig jól felismerhetők a földpátnak és kvarcnak sok
szor jól kialakult idiomorf kristályai és minden esetben sok a biotit. 
Igen gyakoriak ebben a riolittufában a horzsaköves lapillik, melyek 
sokszor több cm-esek is lehetnek. Az utóvulkáni hatások követ
keztében egyes helyeken a riolittufa eléggé szilárd. Tarnaszent- 
máriánál két kőbányában is jól feltárták. Az utóbb említett riolit
tufa már szárazföldi időszak alatt képződött és vagy a helvéti ma
gasabb szintjébe, vagy esetleg a tortonaiba tartozik.

Ezzel tehát a Keleti-Mátra északi és déli oldalán előforduló 
riolittufa, melyet N oszky  még egynek vett (3) és »középső« riolit
tufa néven, bükki példák alapján a helvétibe sorozott, két tagra 
bontható fel. Az alsó tag vastagsága, felszíni kiterjedések alapján 
körülbelül 80 — 100 m, a felső tag valamivel vastagabb. A terület 
déli részén a felső tag hiányzik. Megtalálható azonban görgetegben 
Domoszlótól északra Kiskő (274 m) alatt, a riolittufa alsó tagja és az 
agglomerátumos piroxénandezittufa között.

Agglomerálumos piroxénandezittufa

A területen Domoszló és Kisnána községektől északra minden
hol andezit lávatakaró alatt találjuk. Domoszlótól északra, Kiskó- 
nél jól megfigyelhető a tufa és lávaárak váltakozása. Kisnánától 
északra, az Usztató-őrháznál, ahol a Hátsó Tarnóca-patak völgye és 
a Cseresnyés-völgy egymással találkozik, megfigyelhető, hogy külön
böző elváltozású és megtartású tufa kisebb lávaárakkal váltakozik. 
A Mátra-hegység rétegvulkán-jellege tehát itt is jól kivehető, amire 
már korábban is rám utattak (3, 2).

Magassági elterjedése változó, legmagasabb előfordulását 500 m 
tengerszintfeletti magasságban találjuk. Vastagsága legfeljebb 250 m-re 
tehető. A tufa több esetben kivehetően rétegzett.

A tufás kötőanyag világosabb, vagy sötétebb szürke színű, 
esetleg, ahol kloritos elváltozás figyelhető meg rajta, zöldes árnyalatú. 
Általában szabad szemmel is kivehetően kisebb-nagyobb lapilliket 
zár magába, melyek lehetnek különféle endogén zárványok, szurok
kövek, horzsakövek, piroxénandezitek, agyagos részek. Ezek annyira
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szeszélyesen váltakoznak, hogy elterjedésükre nézve semmi törvény- 
szerűséget nem lehet megállapítani. A kőzet általában lyukacsos, 
az üregeket néha szerpentin tölti ki.

A tufás kötőanyagban leggyakoribb ásványtöredék a földpát, mely 
legtöbb esetben üde. A femikus ásványok közül szinte csak hipersztén 
fordul elő, mely elég sok esetben elváltozásnak indult és néha a 
kristály helyét másodlagosan pszeudomorfózaként érc foglalja el. 
Augit csak ritkán fordul elő, akkor is rendszerint csak kis kristály- 
töredékek alakjában. A %ávoz-völgy északi részén, továbbá Domoszló- 
tól északra a földpátban zárványként néha spinell fordul elő.

Az agglomerátumos piroxénandezittufa a nagy andezit vulká
nosság kezdeti szakaszában jött létre. Keletkezése a fiatalabb, száraz
földi riolittufa képződése utáni időszakra tehető.

Piroxénandezit

Régtől fogva ismeretes, hogy a Mátra északi oldalán a riolittufá- 
ban, vagy az üledékes kőzetekben kisebb-nagyobb kiterjedésű 
andezittelérek húzódnak. N o s z k y  is feltüntetett már néhány ilyen 
telért.

Ezen a részen legnagyobb felszíni kiterjedésű kőzettelér a 
Csákánykő (495 m) és a Gvörketető (452 m) tömege. A Csákánykő 
kőzete világos kékesszürke, azonban a felszínen könnyen elvál
tozik és vörhenyes színű kéreg veszi körül. A kőzet vékony lemezes 
elválású. Csapásiránya közel ÉN y—DK.

Uralkodó elegyrésze a plagioklász földpát, mely még az elvál
tozott vörhenyes részen is aránylag ép. A femikus alkatrészeket 
főként hipersztén képviseli és csak másodsorban jelenik meg diop- 
szidos augit. Az üde kőzet alapanyagában több helyen kalcit fordul 
elő. A kalcit keletkezése hidrotermális hatásra vezethető vissza.

Csákánykőtől délkeletre а -ф- 427-től keletre körülbelül 400 m 
hosszúságban andezit van feltárva, mely teljesen hasonló kifejlő- 
désű és ásványos összetételű, mint a Csákánykő kőzete. Hasonlóan, 
telérszerűen jelenik meg a diopszidaugitos hiperszténandezit a 
Csákánykőtől délre а ф- 434-nál, majd tovább dél felé а ф- 392-nál.

Másik nagyobb felszíni kiterjedésű előfordulás a györketetői. 
Ennek kőzete sokkal üvegesebb és porfirosan kivált alkatrészként 
csaknem kizárólag földpátol tartalmaz. Hasonló kőzet jelenik meg 
Györketetőtől keletre és délre kis felszíni kiterjedésű telérek alak
jában.

A terület északi részén körülbelül 450—500 m tengerszint feletti 
magasságban kezdődik az andezit lávatakaró. Észak felé meredek
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fallal határolódik el, mely közel kelet-nyugat irányú. Déli és keleti 
irányban fokozatosan lejtősödik. A valamikor egységes lávatakaró 
az erózió következtében két nagyobb lávatakaróra tagolódott, éspedig 
az egyik Domoszlótól északra a Závozvölgy és Hátsó Tarnóca-patak 
völgye között van, a másik pedig innen az andezitelőfordulás keleti 
határáig nyúlik. Mindkét andezittakaró közel hasonló felépítésű, 
keletkezésük előtt azonban a lávatakaró alatt más és más képződ
mény volt. A' Nagyzúgót (638-1 m), Szederjest (663 m), Bükköstetőt 
(594-8 m), Hosszúhegyet (633’4 m) és a Messzelátóhegyet (564-4 m) 
magába foglaló andezit alatt ugyanis agglomerátumos andezittufát 
találunk, helyenként 200 m-t kitevő vastagságban, a tőle keletre levő 
andezit lávatakaró keleti részén viszont az agglomerátumos tufa 
teljesen hiányzik és csak a riolittufa van meg.

A Nagyzúgó, Szederjes, Sáncbérc (675*6 m), valamint a Középső
hegy (594 m) kőzete eléggé üveges alapanyagú, a porfirosan kivált 
kőzetalkotó ásványok közül sokszor még a földpát mennyisége is 
igen kevés. A femikus alkatrészek is igen kis mennyiségben szerepel
nek. A Nagyzúgó déli folytatásában lévő Bükköstető, Hosszúhegy és 
Messzelátóhegy kőzete már kevésbbé üveges, a femikus ásványok, 
valamint a földpátok mennyisége is több. Az előző andezitelőfor
dulások kőzeteivel együtt eléggé lyukacsosak, szürke színűek és 
ásványos összetételük is közel megegyező.

A másik nagy lávatakaró az északi részen magába foglalja a 
Bemetehegyet (6104 m), Cseresnyést (552 m), Gazoskövet (507-6 m) 
és a Kalapostetőt (497 m), majd ezeknek déli folytatásában az 
Akasztófató magaslatot (453 m), Hangácsbércet (412‘2 m), Köves
hegyet (315-2 m) és az Alláshegyet (215 m). A lávatakarótól keletre 
lévő andezit-előfordulások úgy foghatók fel, mint ennek a nagy 
lávatakarónak az erózió által szétszabdalt kisebb részei. Ilyenek a 
Nagyőrhegy (253‘9 m), Bónahalom (369-4 m) és Vízugrótető (251 m).

Ennek az andezit lávatakarónak az északi részén a kőzet eléggé 
üveges és porfirosan legtöbbször földpát vált ki. A kőzet színe több
nyire világosszürke, a Bónahalom környékén a magasabb szinteken 
világosszürke és az alacsonyabb részeken vörhenyes. A femikus 
alkatrészeknél gyakoribb az elváltozás, mint a földpátoknál. Szer- 
pentinesedés, néha kismértékű limonitosodás figyelhető meg. Az 
Átrádvölgy alsó részén jáspisos részek találhatók az andezitben. 
Különösen az előfordulás szélei felé a kőzet erősen lyukacsos.

Érdekes, hogy a telérszerűen megjelenő andezitnél elég gyakori 
a kalcitosodás, sokszor a kőzet kisebb üregeit is kalcit tölti ki, ezzel 
szemben a lávatakarónál a kalcitosodás majdnem teljesen hiányzik. 
A CaC03 tartalm ú oldatok tehát csak a terület északi részét hatot
ták át.
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A terület délkeleti részén, a verpeléti Várhegy kőzete hasonló a 
Vizugrótető kőzetéhez. Világosszürke színű, lyukacsos. A porfirosan 
kivált földpátok mellett itt is elég nagy mennyiségben találunk 
hipersztént és augitot. Az egészet agglomerátumos tufa borítja be, 
tehát ez is jellegzetes rétegvulkán-maradvány.

Összehasonlítás céljából a telér-andezitekből (Csákánykő és 
Györketető), valamint a lávatakaró andezitjéből (Közbérc) készült 
elemzés. A Bónahalom kőzetének analízise Ma u r itz  munkájából (1) 
való, az első három kőzet analízisét D onath  É va készítette.
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P .........................
al .................................
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c .........................
alk ............................
mg ............................
к .........................
\ v  ..................................................

c/fm  ........................
Q ......................
L .................................
M .................................

Ia
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isákánykő G vörkete tő Köz bérc B ónahalom
51.01% 52.82% 54.38% 58.71%

0.46 % 0.73% 0.97% 1.02%
18.40% 21.12% 17.70% 17.42%
3.04% 3.48% 6.81 % 1.65%
1.54% 2.86% 0.67% 5.71%
0.07% 0.09% 0.11% 0.16%
1.28% 3.51 % 2.02% 2.00%

11.63% 5.01 % H .7 5 % 6.31 %
5.21 % 5.98% 1.37% 2.81%
1.80% 2.02% 1.23% 1.81%
5.42% 1.48% 2.70% 1.75%
0.44% 0.99% 0.83% 0.17%
0.20% 0.38% 0.12% 0.20%

100.50% 100.47% 100.66% 99.72%

146.12 150.17 160.17 195.60
1.03 1.53 2.65 3.20
0.34 0.51 0.17 0.20

31.15 35.32 30.80 .34.20
15.83 29.35 26.02 30.40
35.63 15.19 36.99 22.60
17.39 20.14 6.19 12.80
0.35 0.51 0.34 0.33
0.22 0.22 0.59 0.42
0.63 0.51 0.88 0.20
2.25 0.52 1.42 0.74

31.19 32.15 36.62 45.01
49.42 54.44 31.60 41.16
19.19 14.41 .31.78 13.83

0.28 0.27 0.67 0.46
0.58 0.003 0.32 0.04

— 0.24 — 1.07 1.87 3.81
0.29 0.51 0.23 0.32

Ha összehasonlítjuk az értékeket, látjuk, hogy lényeges különb
ség nincs sem a telérek, sem a lávatakaró kőzetének kémiai össze
tétele és ásványos felépítése között, valószínű tehát a közös eredet.

A területen ércesedésnek semmi nyomára nem akadtam. Nem 
érces hidrotermális oldatok hatására vezethető vissza az andezit 
teléreknek kalcitosodása, Tarnaszentmáriánál a riolittufa kis
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mértékű kovásodása, valamint a Hangács andezitjében található 
jáspis.

A vizsgált területen a nagy andezit-kitörési ciklus előtt, még a 
helvétiben a terület déli részén sekélyvízű tenger volt és így a riolit- 
tufa-szórás még a tengerbe hullott. A fokozatos regresszió következ
tében olyan időszak következett, amikor a tufaszórás már a száraz
földre rakódott. A riolittufa csak északon és keleten van meg, ez utóbbi 
helyen megtaláljuk a sekélytengeri kifejlődését is.

Az andezit kitörése hatalmas tufa- és breccsaszórással járt és 
ezt lávaömlés követte. A lávaárak és a tufapadok az Alföld felé 
dőlnek.
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