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A MÁTRA HEGYSÉG RÉSZLETES FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSÉNEK
ŰJABB EREDMÉNYEI

Irta: V a r g a  G y u l a

A Mátra hegységi Kutató osztály 1966. évben továbbfolytatta a hegység rész
letes vulkanológiai és petrográfiai felvételezését. E munkában négy intézeti és egy 
külső kutató vett részt, akik területeiket l:5000-es méretarányú munkalapokon a 
lehető legnagyobb részletességgel vizsgálták meg. A felvételezett területek a hegység 
nyugati felének közepét és északi szegélyét foglalják magukba.

A vizsgálatok során számos tudományos eredmény született, melyek egy-egy 
lépéssel előbbre vitték a hegységnek, mint a belső vulkáni koszorú egyik fontos lánc
szemének, megismerését. Természetesen olyan problémák is felmerültek, melyek 
ez ideig nem tisztázódtak kellően, de minden reményünk megvan arra, hogy a követ
kező évek kutatásai és vizsgálatai ezekre is megnyugtató választ adnak.

Az elért eredmények egy-egy alaptételét képezik a következő években összeállí
tandó ,,Mátra hegység földtani monográfiájáénak, mely a hegység kutatástörténeté
ben egy eredményesnek mondható kutatási időszakot zár le.

A felmerült és kellően nem tisztázott földtani problémák nagy része abból adódik, 
hogy a terület piroklasztikumai és tufitrétegei csaknem teljesen faunamentesek, 
ezért a vulkáni képződmények a helvéti és tortonai emeleten belüli szintezése igen 
nehéz, bár vulkanológiai szempontból nagy jelentőségű lenne az egymást követő 
vulkáni ciklusok termékeinek az egész hegységre vonatkozó azonosítása, vagy egyes 
helyi kifejlődések besorolása. A piroklasztikumszintek azonosítása éppen a vulkanoló
giai jellegből adódóan igen bonyolult, tekintve, hogy egyetlen explóziós szakasz a 
centrumtól való távolság függvényében agglomerátumot, lapillis tufát és portufát 
szolgáltatott. A hegység nagymérvű fedettsége igen megnehezíti a különböző fel
tárásokban észlelt vulkáni törmelékanyagok azonosítását. Ugyancsak problémát 
okoz az egyes lávaformációk keletkezési körülményeinek tisztázása, mivel ezek a 
vulkáni-, illetve lávaszerkezetek a hegység legnagyobb részén már csak roncsokban 
figyelhetők meg (neck, sill, dóm, lahar szerkezet stb.). Ilyen szerkezetekről kutatóink 
csak irodalmi tájékozottsággal rendelkeznek.

Vizsgálataink során néhány nevezéktani kérdés is felmerült, melyeket logikus 
gondolat vezetéssel kívántunk megoldani és a gyakorlatba átvinni. A magyar pet- 
rográfusok a vulkánitokban megfigyelhető üregeket vizsgálva, azok megnevezésére 
egymástól merőben eltérő neveket használnak. A Mátra hegységben végzett több 
mint egy évtizedes rendszeres munkával kialakítottunk egy — főleg az andezitvál
tozatokra alkalmazható — nomenklatúrát, melyben az üreges andeziteket két cső
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portba osztottuk aszerint, hogy az üregek a lávaképződmény keletkezésével egyidő
sek, vagy azt követve alakultak-e ki.

Összehasonlításul közöljük a tömör piroxénandezitek (1., 2. ábra) (a hegység 
különböző előfordulásaiból származó) térfogatsúlyait, melyeket a továbbiakban 
alapként használunk fel:

1. E 1s ő d 1e g e s ü r e g e s  k ő z e t e k :
a) ,,Hólyagos andezit” -nek nevezzük a kőzetet, ha néhány milliméter, legfeljebb 

egy-két centiméter átmérőjű üregek vannak benne. Az üregek alakja körkörös; 
főleg gázdús lávafolyásokban alakultak ki. Esetenként a hólyagok a lávafolyás 
mozgásának irányában megnyúltak. E kőzettípusok térfogatsúlya 2,17—2,29 
g/cm3 között változik, ami a fenti tömör kőzetekhez viszonyítva 8%-os térfo
gatsúly csökkenést jelent (3., 4. ábra).

b) A ,,salakcs andezit” hasonló az előbbihez, de az üregek száma nagyon felszapo
rodik, az üregeket elválasztó falak legfeljebb 1 mm vastagok. Általában a láva
folyások tetején és talpán gyakori, de előfordul explóziós kitörés termékeként 
is. Ebben az esetben a kőzet térfogatsúlya tovább csökken, általában 1,54—1,00 
g/cm3 között változik, ami az eredeti kőzethez viszonyítva már 35%-os súly- 
csökkenésnek felel meg (5. ábra).

c) A „ szivacsos andezit”  csaknem minden esetben explóziós tevékenység terméke, 
ezért leggyakrabban agglomerátum-összletekben található. Keletkezés-mecha
nizmusa a savanyú kőzetek „horzsakövé” -vel azonos. Könnyen és gyorsan 
lepusztul, ezért a régebbi andezites területeken — a Mátra hegységben is -  
igen ritka. Térfogatsúlya 1,18 g/cm3 volt, ami a tömör kőzethez képest 52%-os 
csökkenést mutat.

Ha a hólyagos andezit vagy cliabáz üregei utólag különböző ásványokkal teljesen 
kitöltődnek (kaiéit, kalcedon, kvarc stb.), akkor „mandulaköves” vulkanitról beszél
hetünk. Ez esetben a térfogatsúly nem csökken jelentősen, mivel a kitöltő ásvány 
megközelítőleg azonos súlyú a vulkanittal (6. ábra).

2. M á s o d l a g o s  ü r e g e s  k ő z e t e k :

„LiJcacsos andezit” ha a kőzet egyes ásványi elegyrészei (földpát, színes elegyré
szek) a mállás vagy a teljes agyagásványosodás, avagy hidrotermális átalakulás 
során kihullanak az alapanyagból és a kőzet üregessé válik. Ebben az esetben az 
üregek alakja szögletes vagy szabálytalan. Ilyen keletkezésre vezethető vissza a 
hidrotermálisán átalakult andezitek sejtessége is.

Fenti elnevezések természetesen nem újak, szakirodalomból régen ismertek, de a 
Mátra hegységi vizsgálatok bizonyítják, hogy részletes vulkanológiai felvételezés 
alkalmával pontos használatuk elősegíti a munkát.

1966. évben a hegység K-i részén a „Darnó vonal”  mentén feltolódott mezozóos 
rögön 1000 m-es alapfúrást mélyítettünk. A fúrás teljes rétegsort szolgáltatott a 
miocén képződményekről, beleértve a különböző üledékes és vulkáni összleteket.
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1. ábra. Középszemcsés piroxénandezit 
Рис. /. Среднезернистый пироксеновый андезит

2. ábra. Durvaszemcsés piroxénandezit 
Рас. 2. Грубозернистый пироксеновый андезит
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3. ábra. Hólyagos andezit, kovás bekérgeződéssel 
Puc. 3. Пузырчатый андезит с кремнистой коркой

4. ábra. Megnyúlt, hólyagos andezit 
Рис. 4. Вытянутый пузырчатый андезит
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5. ábra. Salakos andezit 
Puc. 5. Шлаковый андезит

6. ábra. Bontott mandulaköves andezit 
Puc. 6. Разложенный миндалокаменный андезит
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Az oligocén és eocén képződmények teljes hiánya igazolta azt a 
feltevést, hogy a feltolódás az oligocén végén történt, de az 
esetleg felvonszolt agyagos—márgás—homokos képződmények 
nyomtalanul lepusztultak a szárazfölddé váló rögről. A fúrás 
továbbiakban harántolta az ez ideig még nem kellően ismert dia- 
báz összletet, aminek különbözőképpen elváltozott szakaszai 
agyag pala- és radiolaritrétegeket fognak közre. A következő fel
tárt képződmény a felszíni analógiák alapján középső triásznak 
vélt agyagpala, kovapala, mészkő- és homokkő-sorozat, mely egye
dül álló az észak-magyarországi alaphegység-kutatás történetében 
(7. ábra). Az alaphegység képződményeit a fúrás 675 m hosszban 
harántolta, bár az eredeti helyzetből meredeken kibillentett réte
gek miatt a valóságban átfúrt rétegek vastagsága mintegy 300— 
320 m-nek felel meg. A harántolt rétegek az egymást követő 
tektonikai szakaszok hatása következtében erősen összezúzottak, 
emiatt egyes szakaszok breccsás képet nyújtanak. A kőzet repe
déseit főleg kaiéit, kisebb mértékben kvarc, limonit és agyagásvá
nyok töltik ki. A diabáztömeg átalakulása egyes szakaszokon 
elérte a teljes szerpentinesedést.

Csillagné Teplánszky E. terepi felvételi munkájához kap
csolódóan a hegység északi előteréről elkészítette a barnakőszén- 
összlet feküizohipszás térképét, a területen ismert kőszénkutató

7. ábra. A Cseresznyéstető 1. sz. alapfúrás szelvénye
1 .  Üde és oxidált piroxénandezit, 2 .  agyagásványosodott, lapillis andezittufa, 3 .  hor- 
zsaköves dácittufa (középső riolittufa) ( /— 3 .  tortonai), 4.  agyagásványosodott alsó 
andezittufa, 5. agyagos— márgás aleurit, 6. átmosott, kavicsos riolittufa ( 4 — 6 .  hel- 
véti), 7. horzsaköves alsó riolittufa (burdigalai), S. üde és szerpentinesedett diabáz, 
kaleiterekkel és fészkekkel (felsőkréta?), 9. vörös radioiarit-kovapala, 10 .  szürke és 
vörös agyagpala, helyenként kalcitérrel, / / .  sötétszürke, kalciteres mészkő, 1 2 .  kö
zépszemcsés, muszkovitos homokkő (9 — 12 .  középsőtriász ?)
Рис. 7. Разрез опорной скважины «Череснештетё № 1».
1. Свежие и окисленные пироксеновые андезиты, 2. лапиллисодержашии андезитовый 
туф с глинистой минерализацией, 3.  пемзовые дацитовые туфы (средние риолитовые 
туфы) ( /—3 . тортон), 4 . нижние андезитовые туфы с глинистой минерализацией, 5. гли
нисто— мергелистый алеврит, 6 . переотложенный, гравелистый риолитовый туф (4 — 6. 
гельвет), 7. пемзовые нижние риолитовые туфы (бурдигаль), 8. свежие и серпентинизи- 
рованные диабазы, с кальцитовыми прожилками и гнездами (верхний мел?), 9. красные 
радиоляриты—кремнистые сланцы, 10. серые и красные глинистые сланцы, местами с 
кальцитовыми прожилками, 11. темносерые известняки с кальцитовыми прожилками, 
12. среднезернистый, мусковитовый песчаник (9— 12 .  средний триас?)

8. ábra. A  recski perspektivikus érekutató mélyfúrások rétegsora
/. Felszíni törmelék (holocén), 2. foraminiferás agyagmárga, 3 .  márgás andezittufit 
( 2 — 3. oligocén), 4.  karbonátos, kovás biotit-amfibolandezit, 5.  kovás andezittufa és 
tufit (4— 5. eocén), 6. kovás, karbonátos agyagmárga, 7. kovásodott mészkő, 8. kalcit
eres mészmárga, 9.  finomkristályos kvarcit, 1 0 .  kovás, karbonátos agyagpala, 1 1 .  ér- 

cesedett agyagmárga (6— 11. triász)

Puc. 8. Стратиграфическая колонка перспективных глубоких скважин 
для поисков руд у с. Речк

1. Поверхностный обломочный материал (голоцен), 2.  фораминиферовые глинистые 
мергели, 3. мергелистые андезитовые туффиты (2— 3. олигоцен), 4. карбонатные, крем
нистые биотитамфиболовые андезиты, 5.  кремнистые андезитовые туфы и туффиты 
(4—5. эоцен), 6. кремнистые, карбонатные глинистые мергели, 7. кремнистые известняки, 
8. известковые мергели с кальцитовыми прожилками, 9. тонкокристаллические кварци
ты, 10. кремнистые, карбонатные глинистые мергели, 11. орудененные глинистые мер

гели ( 6—11. триас)
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fúrások adatai alapján. A térkép jól szemlélteti a burdigálai alsó riolittufa bonyo
lult egyenetlenségeit, bár ezek kialakulása jórészt nem elsődleges, hanem a szénte
lepeket is érintő tektonikai hatásokkal függ össze.

Elkészítettük a recski V., VL, VII. és VIII. sz. perspektivikus érckutató 
mélyfúrások átfogó földtani és kőzettani anyagvizsgálatának dokumentációját. A 
részletes anyagvizsgálat igazolta a két vagy több szintben jelentkező ércesedést és 
azok jelentőségét. A Kelet-Mátra földtani felépítésével kapcsolatban is újabb ada
tok birtokába jutottunk, bár a megvizsgált fúrási anyagokban az eruptív össz- 
let alatti üledékes szakaszokon meghatározható faunát nem találtunk. Űjabb ér
tesüléseink szerint a területen későbben lemélyített fúrásokban (XII. és XIV. sz.) 
rossz megtartású Nummulites faj volt (Méhes K. és Jámborné K ness M. közlése), 
melynek alapján a biotit-amfibolandezit fekvőjét alkotó agyagpala- és mészpalaré- 
tegeket az eocénbe sorolhatjuk. Megjegyzendő azonban, hogy felszíni feltárásban 
ilyen típusú eocén kifejlődést ezideig nem ismertünk (8. ábra).

Vargáné Máthé K. tovább folytatta a hegység kőzetváltozatainak genetikai és 
ásványtani vizsgálatát, különös tekintettel a tenger alatti lávaömlések és vízi lera- 
kódású inroklasztikumok másodlagos átalakulásaira. Ezzel kapcsolatban kidolgozta 
és ásványtanilag bizonyította a beidellitesedés és másodlagos biotitosodás folyamatát 
a Mátra hegység DNy-i szegélyén.

A Nyugat-Mátra előterében telepített Pásztó 4. sz. térképező fúrás 67 m vastag 
pleisztocén törmelék alatt 133 m vastag, szakaszosan váltakozó, törmelékes összletet 
— homok és szárazföldi tarka agyag — harántolt, fás barnakőszén-csíkokkal. Utána 
mintegy 100 m vastag törmelékes — kavicsos és agyagos rétegekből álló —• összlet 
következett, melyet a dél-mátrai analógiák alapján a szarmata emeletbe sorolhatunk.

A harántolt rétegek mindegyikében jelentős mennyiségű andezittörmelék volt- 
A rétegsor szakaszos jellegéből arra következtethetünk, hogy az üledékképződés idő
szakában a parton vagy annak közelében jelentős méretű andezittömeg volt felszí
nen. E magaslatokról a hevesebb és csapadékosabb időszakokban a torrens vízfolyá
sok nagy mennyiségű andezittörmeléket sodortak le a parti régiókba. A durvatör
melékes rétegek közötti finomszemcsés agyagos, illetve homokos padok lerakódása 
nyugodtabb időszakokat jelez.

E figyelemre méltó adatokat értékelve, az a meggyőződésünk, hogy a Mátra 
hegység kialakulása óta soha sem volt teljes egészében tengerrel elborítva, bár alsó- 
pannonbeli helyzete még tisztázatlan, mivel a szegélyi fúrások alsópannon képződ
ményeket ez ideig nem harántoltak.

A fenti eredmények, valamint az osztály tagjai által szerkesztett 6 db 1:10 000-es 
térképlap összeállítása bizonyítja, hogy a hegység átfogó földtani vizsgálata és az 
elért eredmények közreadása jó iramban halad előre. Minden igyekezetünket arra 
fordítjuk, hogy a terepi térképezést 1967. év folyamán teljesen befejezzük és azután 
nagyobb lendülettel kezdünk a terület korszerű földtani térképsorozatának kiadásá
hoz, mely hosszú időn keresztül alapját képezheti a hegység egész területén végzendő 
földtani és gazdasági kutatásnak. A térképlapok szerkesztéséhez szükséges és zömé
ben már rendelkezésünkre álló kőzettani, kémiai és egyéb vizsgálatok ezrei lehetővé 
teszik számunkra, hogy összeállítsuk a Mátra hegység teljes földtani monográfiáját, 
mely — úgy véljük — hosszú időre gyűjteménye lesz a hegységre vonatkozó földtani 
adatoknak és feltevéseknek.
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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Д Е Т А Л Ь Н О Й  Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  
С Ъ Е М К И  ГОР М А ТРА

Дь. Варга

Разведочный отдел гор Матра продолжал и в 1966 г. детальные вулкано
логические и петрографические съемочные работы гор Матра. В этой работе 
принимали участие четыре сотрудника нашего института и один исследователь 
со стороны, которые исследовали свои участки с самой большой детальностью 
на картах в масштабе 1:5000. Район съемок охватывает середину западной 
части и северный край гор Матра.

При исследованиях было получено много научных результатов, которые 
способствовали успешному изучению гор, являющихся важной частью внут
реннего вулканического кольца.

Полученные результаты явятся основными положениями «Геологической 
монографии гор Матра», которая будет составлена в последующие годы и 
закончит успешный разведочный этап в истории разведок гор Матра.

Большая часть возникших и соответственно не выясненных геологических 
проблем происходит из этого, что пирокластические и туфитовые слои данной 
области почти совсем не содержат фауну, поэтому разделение вулканических 
образований внутри гельветского и тортонского ярусов очень трудно. Очень 
плохая обнаженность гор затрудняет в очень большой степени корреляцию 
найденных в разных обнажениях вулканических кластических материалов. 
Большой проблемой является также выяснение условий образования отдель
ных лавовых формаций. Для обозначения существующих каверн в вулкани
тах венгерские петрографы пользуются самыми разными именами. В ходе 
проведенной в горах Матра более чем десятилетней систематической работы 
мы составили номенклатуру, применимую, главным образом, для разновид
ностей андезитов, в которой мы разделили каверноносные андезиты на две 
части, в зависимости от того, являются ли каверны одновременными образо
ваниям лав, или они возникли позже.

1. Первичные каверноносные породы: пузырчатые андезиты, шлаковые ан
дезиты, губчатые андезиты.

2. Вторичные каверноносные породы: пористые андезиты.
В 1966 г. в восточной части гор, в мезозойской глыбе, надвинутой вдоль 

«линии Дарно», мы пробурили 1000 метровую опорную скважину. Скважина 
пересекла полную толщу миоценовых образований, в том числе разные оса
дочные и вулканические свиты. Полное отсутствие олигоценовых и эоценовых 
образований подтвердило предположение, что надвиг имел место в конце оли
гоцена, и поднявшиеся глинистые, мергелистые, песчаные образования воз
можно были снесены с глыбы, превращённой в сушу. Дальше скважина пере
секла мало известную до сих пор по разному изменнённую диабазовую толщу, 
включающую в себя слои глинистых сланцев и радиоларитов. Следующее 
пересеченное образование это — считающаяся среднетриасовой на основании 
поверхностных аналогий толща глинистых сланцев, известняков и песчаников, 
является единственной находкой при исследовании фундамента в северной 
Венгрии (рис. 7.). Пересеченные слои из-за наступивших друг за другом раз

13*
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ных тектонических движений оказались сильно разрушенными, поэтому от
дельные части имеют брекчиевидную текстуру. Изменение диабазовой массы 
достигло в отдельных местах полной серпентинизации.

Параллельно со своей полевой работой Е. Чиллаг-Теплански составила 
изогипсы подошвы буроугольной толщи северного предгорья гор Матра. 
Изогипсы хорошо показывают сложные неровности нижних бурдигальских 
риолитовых туфов.

Детальное изучение материалов перспективных рудоразведочных глубо
ких бурений № V, VI, VII и VIII в районе г. Речк выявило присутствие ору
денения в двух или нескольких горизонтах и показало их значение. Получены 
новые данные в отношении геологического строения восточной части гор Матра 
В изученных материалах скважин №№ X II и XIV в осадочных породах, за
легающих под эруптивной толщей, найден плохо сохранившийся вид нумму
лита (по сообщению К. М ехеш и М. Я мбор—К нешш), на основании кото
рого составляющие подошву биотито-амфиболо-андезитового слоя образо
вания глинистых сланцев и известковистых сланцев можно отнести к эоцену 
(рис. 8.).

К. Варга-М ате продолжала генетические и минералогические исследо
вания типов пород гор, уделяя особое внимание вторичным изменениям под
водных лав и пирокластических пород, осажденных в водной среде.

Пробуренная в области переднего края западной части гор Матра съе
мочная скважина Пасто № 4 пересекла под плейстоценовым обломочным ма
териалом мощностью 67 м также обломочную свиту, состоящую из чередую
щихся слоев песков и континентальных пестрых глин с прослойками лигнитов 
мощностью 133 м. За ней следует 100-метровая обломочная свита, состоящая 
из галечниковых и глинистых слоев, которая относится по аналогии пород 
южной Матры к сарматскому ярусу.

В каждом из пересеченных слоев оказалось значительное количество ан
дезитовых обломков. Исходя из характера толщи можно сделать вывод, что 
во время осадконакопления на берегу или по соседству на поверхности нахо
дилась значительная андезитовая масса.

Анализируя эти заслуживающие внимания данные, мы убеждены в том, 
что район гор Матра со времени своего образования никогда не был полностью 
покрыт морем, хотя и положение его в нижнепаннонском веке до сих пор еще 
не ясно, поскольку скважины окраинных областей еще не пересекали нижне- 
паннонские отложения.

Вышеуказанные результаты и составленные сотрудниками отдела 6 листов 
карт масштаба 1:10 000 доказывают, что всеобщее геологическое исследование 
гор Матра и опубликование полученных результатов идут в хорошем темпе. 
Имеющиеся необходимые для составления геологических карт тысячи данных 
петрографических, химических и других исследований делают возможным со
ставление полной геологической монографии гор Матра, которая, по нашему 
мнению, станет на долгие годы сборником геологических данных и гипотез 
района гор Матра.


