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A MÁTRAHEGYSÉGI FÖLDTANI KUTATÁSOK 1962. ÉVI EREDMÉNYEI

ír ta :  V idacs A ladár

Az Áll. Földtani Intézet 1962. év februárjában ta r to tt  beszámoló ülésein 
összefoglaló á ttek in tést adtunk a M átrahegységben 1954 óta fo ly tato tt rend
szeres és tervszerű kutatásainkról (Földt. in t. Évi Jel. az 1961. évről I. 1964). 
K itértünk  abban a kutatásokban követett módszerre és a vizsgálatok ércföld
tan i jellegére. Az elmúlt évi beszámolót az 1962. év munkáinak és eredményei
nek rövid ismertetésével az alábbiakban kívánjuk kiegészíteni.

1. Földtani térképezés és szerkesztés
A színesére előfordulások körzetein megindult és 1965-ig a hegység egész 

magmás törzsére kiterjesztendő részletes földtani térképezést 1962-ben újabb 
58 km 2-nyi területen végeztük el. Ez a munka a Recsk —Tarnaszentm ária — 
Kisnána, Felső-Abasár — Gyöngyöstarján és Tar községek körzetében folyt le. 
A m unka mostani állapotában a hegység 328 km2-nyi területéről áll rendelke
zésünkre 1 :5000-es m éretarányú részletes földtani térkép. Az 1962. évi terepi 
felvételek során V arga G y . 19, Csillagné T eplánszky E. 12, Vargáné M áthé 
K. 16,2 és M ezősi J., mint külső közreműködő, 10,8 km 2-nyi részt dolgozott fel.

A felvételező és anyagvizsgálati munka eredményeit az Intézet térkép- 
kiadási tervébe illesztve, 1 : 10 000-es m éretarányú, Gauss —Krüger rendszerű 
lapok és magyarázó szövegeik alakjában, nyomdai publikációra készítjük elő. 
Távlati m unkatervünkhöz képest 2 évvel előrehozva, 1962-ben végeztük el 
a ,,L-34-4-B-d-2, Parádsasvár” jelű földtani térképlapnak nyom tatásra való 
előkészítését. E térképlap kidolgozása során kellett véglegesen kialakítanunk 
azokat az egységes szerkesztési és ábrázolási irányelveket, melyeket a jövőben 
minden további térképlapon és annak szöveges magyarázóiban követnünk kell. 
Ezért ennek a megfelelő 1 : 5000-es m éretarányú eredeti felvételekről redu
kált 10 000-es lapnak szerkesztése aránytalanul nagyobb m unkát igényelt, 
mint am it a további lapok fognak jelenteni. A nehézségeket növelte, hogy 
szerkesztési munkánk közben, újabb geodéziai felvétel m iatt maga a topográ
fiai alap is m egváltozott. A fedetlen és észlelési változatokban megszerkesz
te t t  első lapnak és magyarázó szövegeinek munkáiban V idacs A., V arga G y ., 
Csillagné T eplánszky E. és Scholtz T . m űködtek közre. Köszönettel kell 
megemlékeznünk arról a segítségről, amelyet Térképszerkesztő Osztályunktól 
és Panto G. lektortól kaptunk, külön kiemelve Szádeczky-K ardoss E. 
akadém ikus konzultatív irányítását.
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2. Szerkezetföldtani kutatás

A hegység vulkáni takarójának vastagságát és kifejlődését szerkezet- 
ku tató  mélyfúrásokkal kívántuk tisztázni.

A Lahócahegy DK-i előterében, az ércbánya közelében mélyítés a la tt 
álló Recsk V I. jelű 1000 m-re tervezett szerkezetkutató mélyfúrás az év végéig 
634,2 m-ig ju to tt le. Az eddig lefúrt szakasz alapján m egállapítható, hogy a 
Lahóca-komplexumba tartozó amfibolandezit vastagsága a fúrópont helyén
552,8 m. Benne a hidrotermális szulfidos ércesedés bizonyítékai megvannak. 
Az 1961. évben a közeli Recsk V . fúrással az andezit üledékes feküjében 779 — 
782 m mélységben á tfú rt dús színesérctelep itteni megléte még nyito tt 
kérdés.

A Lahócahegy távolabbi DK-i előterében, a Vadalmás dom bháton mélyí
tés a la tt álló Recsk VI I .  jelű szerkezetkutató mélyfúrás 695,5 m mélységnél 
ta r t. A fúrásból a recski típusú biotitos amfibolandezit üledékes fedőképződ
ményében tufitok, tufák és egyéb piroklasztikumok jelenlétét lehetett meg
állapítani. (Amennyiben az ezek a la tt levő andezitet azonosnak vesszük a 
Lahóca andezittömegével, úgy a Recsk V. fúrás alapján levezetett lakkolitos 
kifejlődés feltételezése megdőlt. Ez alapján a M átra ÉK-i szegélyén levő ande
zitkúpokat praeoligocénnek vagy legfeljebb oligocénnek kell tekintenünk.) 
A fúrás az oligocén üledék ala tti andezit-lávakőzet vastagságát 339,3 m-nek 
á llap íto tta  meg. Az andezit a la tt esetleg meglevő nagymélységű ércesedésről 
a fúrás további szakaszai fognak felvilágosítást adni.

A gyöngyösoroszi érces területen, a Hidegkúti völgyben m unka ala tt 
álló Gyo. / / . j e lű  1200 m-es szerkezetkutató mélyfúrás év végi talpmélysége
517,0 m volt. A fúrás eddigi szakaszának előzetes vizsgálata azt m utatja , hogy 
a gyöngyösoroszi ércbánya A ltáró-szintjét jellemző, túlnyom óan láva eredésű 
kőzet, a nevezett művelési szint a la tt 250 m pillérmélységig megvan, amelyben 
határozott falú telérhasadékokra, bennük a vertikális övesség által m eghatá
rozott érc vezetésre lehet számítani. Azon alul a porózus piroklasztikus mellék - 
kőzetben az érc műre való koncentrációja már bizonytalan. 3

3. Gazdaságföldtani és teleptani kutatás

A Nyugati-Mátrában a gyöngyösoroszi ércbánya művelési körzetéhez 
Ny felől csatlakozóan feltárt jelentős új színesérctelepekkel sikerült a bánya 
szati iparág bázisát az előző években fejleszteni. Az 1962. évben a bánya 
művelési körzetéhez É felől csatlakozó, Mátraszentimre környéki terü let
részen folytak tovább a kutatások. A táv la ti kutatási hitelkeretből 210 ms 
terjedelm ű külszíni árkolás tö rtén t. Ennek során egy új színesérctelér testét 
sikerült 50 m csapáshosszban napvilágra hozni (,,Gubolaházi-telér”). A telér 
vastagsága 8 m. A földtani helyzet és a terepviszonyok m iatt a külszíni ki
bontásos k u ta tás t a teléren továbbfejleszteni nem tudjuk, szerkezeti viszonyait 
m élykutatás fogja megvilágítani.

A NIM hitelkeretéből és az Ércbányászati Feltáró Vállalat ú tján  a mátra- 
szentimrei lejtősaknában 533,1 fm újabb vágatkihajtás tö rtén t. A kutatások 
a 2 — 20 m vastagságú érces telérnek csapását eddig 700 m hosszúságban 
tá r ták  fel a felszín a la tt 80—120 m mélységben. A kutatási objektum ot ipar-
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ági fejlesztésre 1963. év elején szándékozunk átadni; Gyöngyösoroszi felől 
a M átra gerince a]atti szállítóvágat és akna létesítésének előkészítő m unkálatai 
megkezdődtek.

A közép-mátrai új ércterületen az OFF táv lati kutatási hitelkeretéből az 
Ércbányászati Feltáró Vállalat révén folytattuk a külszíni kibontásos és 
mélyszinti vágathajtásos érckutató-műveleteket. így a Nagylápafö völgyében, 
a Nagy-Lipóthegy tömegében 101 m3-nyi árkolást, a Nagylápafö II. —III . 
kutató táróban 117 m-nyi vágathajtást végeztünk. A gazdagon érces Nagy- 
lápafői-telért eddig 115 m csapásmenti kutató vágattal vizsgáltuk meg. — A 
Parádsasvári-táró k iterjedtté fejlesztett kutatórendszerével az eddigieken 
kívül 2 db 0,3 —0,5 m vastagságú érctelért és 3 db kisebb érces zsinórt harán- 
toltunk a külszín alatti 150—180 m-es szinteken. A táróban levő érces kép
ződmények kutatására  ezévben 130 m csapásvágatot ha jto ttunk . A táró fő
vágatának végcélját képező Teodor-telért, melyet korábban külszínközeli 
táróval és fúrással ku tattunk  meg, a f. évi táv lati hitelkeret kimerülése m iatt 
harántolni ez évben még nem sikerült. — A N  évtelenbérci-t&rob&n az 1961. 
év végén harántolt telért csapás mentén ku ta ttuk  meg 51,5 m hosszúságban. 
A telér a ku tató táró  szintjén nem műre való.

A kelet-mátrai ércnyomos területen (Recsk — Parádfürdő), mint 1961-ről 
áthúzódó kutatás, folytatódott és 240 m-ben befejeződött a hegyeshegyi érc
kutató  táró  vágathajtása. Ez a Nehézipari Minisztérium hitelkeretéből a  
Recski Ércbánya Vállalat ú tján  végzett művelet fakóérces-enargitos érctele
pet á llap íto tt meg, de nem műrevaló kifejlődésben. Ezen a területen az 1959 
óta folyó külszínközeli feltárásos érckutatásokat gyakorlatilag érvényesít
hető eredmény nélkül kell lezárnunk. A nagyobb mélységek felé irányuló 
fúrásos kutatásokról a szerkezetkutatással kapcsolatos előző fejezetben szól
tunk.

A szerkezetkutatással és a színesfémércek felkutatásával kapcsolatos 
feladatot VlDACS A. lá tta  el S c h o l t z  T. geológustechnikus értékes és szakszerű 
közreműködésével. A közép-mátrai új érctelepek anyagán CsiLLAGNÉ T e p - 
l á n s z k y  E. végzett ércmikroszkópos vizsgálatokat.

RÉSULTATS DES RECHERCHES GÉOLOGIQUES EXÉCUTÉES DANS 
LA MONTAGNE MÁTRA EN 1962

par

A. V l D A C S

Le lévé géologique détaillé de la Montagne M átra a été commence en 1954. 
La superíicie des terrains magmatiques levés au 5000° jusqu’á la fin de 1962 
fait 330 km 2 environ. Les cartes géologiques de la montagne seront éditées á 
Féchelle de 1 au 10 000. La premiere feuille sera publiée en 1963.

Au cours de Tannée 1962 on exécutait des forages profonds pour études 
structuraux dans la partié NE (Recsk) et dans la partié W (Gyöngyös
oroszi) de la montagne. La partié majeure de la montagne est formée de comp
lexes d ’an de sites tortoniennes, mais au NE, dans la région du Mont Lahóca il
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у  а des affleurements d'andesites amphiboliques ä biotite pré-oligocenes. La 
puissance de ces andésites amphiboliques a tte in t 340 m dans le forage No VI 
de Recsk. Les cones d’andésites amphiboliques anciennes ne représentent pas de 
laccolites, comme on Га supposé auparavant.

Le résultat pratique le plus im portant de Fannée 1962 fu t obtenu dans la 
partié W de la montagne, prés de M átraszentimre ou un fiion polymétallique 
hydrotherm al á quartz fu t ouvert sur une étendue de 700 m par des galeries de 
prospection. Dans le secteur central de la montagne, prés de Galyatető, ainsi 
que dans la région du Mont Nagylipót, Nagylápafő, Parádsasvár, nous avons 
continué la prospection de minerai commencée en 1958 égaleinent par le creu- 
sage de galeries et de tranchées de prospection. Dans ces filons polymétalliques, 
ce n ’est pás le quartz qui accompagne le minerai, mais la calcite. L ’année passée 
on a réussi de découvrir deux nouveaux filons de minerai dans le secteur central 
de la Montagne Mátra.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ 
В 1962. Г. В ГОРАХ МАТРА

А. ВИДАМ

Детальное геологическое картирование гор Матра было начато в 
1954 г. Площадь магматитов, подверженная съемке масштаба 1:5000 достигла 
до конца 1962 г. около 330 км2. Геологические карты гор Матра будут 
изданы в масштабе 1:10 000. Первый лист серии выйдет из-под печати в 
1963 г.

Глубокие бурения, предназначенные для познания глубинного геоло
гического строения, производились в 1962 г. в СВ-й (Речк) и 3-й (Дьёндьёш- 
ороси) частях горного массива. Основная масса гор Матра слагается тор- 
тонскими андезитовыми комплексами, но на СВ, в районе горы Лахоца у  
с. Речк имеются выходы доолигоценовых биотито-амфиболовых андезитов. 
Су д я  по данным скважины Речк № VI. мощность этих более древних амфи- 
боловых андезитов составляет — 340 м. Древние амфиболо-андезитовые 
к о н усы  в районе с. Речк, в противоположность прежнему предположению, 
не являются лакколитами.

Наиболее значительный практический результат в 1962 г. был дости 
гн у т  в 3-й части гор Матра вблизи с. Матрасентимре, где разведочными 
горными выработками была вскрыта полиметаллическая, гидротермаль
ная кварцевая жила на протяжении 700 м. В центральной части гор Матра, 
вблизи вершины Гальятетё, в районе гор Надьлипот и Надьлапафё и с. 
Парадшашвар были также продолжены начатые в 1958 г. поиски руд 
путем проходки горных выработок и разведочных канав. В полиметалли
ческих жилах руде сопутствует здесь не кварц, а кальцит. В Центральной 
Матра в этом году были открыты две новые рудные жилы.


