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A MÄTRASZENTIMRE 2. SZ. ALAPFŰRÁS FÖLDTANI 
EREDMÉNYEI

írta : Csillagné  T eplánszky  E r ika

Az alapfúrás tervezője, műszaki ellenőre és elsődleges makroszkópos feldolgozója d r . 
Y idacs A ladár  volt. Feljegyzéseit e dolgozat összeállításánál messzemenően felhasznál
tam.

A fúrás tervezése és kitűzése idején a hegység térképezése során már tisztázódott, 
hogy a Ny-i Mátrában az alacsonyabb térszínen észlelhető erős regionális hidroter
mális hatások által lebontott — ко vásodott—agyagás ványosodott — piroxénan- 
dezit-összletre a magasabb térszínen (600—800 m felett) bázisosabb, üde, ún. ,,ba- 
zaltos”  andezit települ. Ez a bázisosabb vulkáni összlet fiatalabb tortonai erupciós 
ciklus terméke.

A hegység Ny-i részében kifejlődött hidrotermális érces telérek mindenütt a 
bontott, ко vásodott—agyagás ványosodott andezitösszletben vannak. Kérdéses 
volt azonban, hogy az elbontott, ércesedett alsó andezitváltozat benyúlik-e az üde, 
bázisosabb andezitváltozat alá, vagyis van-e számottevő ércesedés a fedőandezittel 
borított terület mélyében is.

A tortonai andezitösszlet alatt — térképezési adatok alapján — dácittufa (kö
zépső riolittufa) helvéti slír, alsó riolittufa, oligocén homokkő és meszes—agyagos 
rétegek jelenlétére lehetett következtetni.

A felszíni térképezési adatokon kívül az 1960—61-ben mélyített Galyatető— 
Nyírjes 1. sz. fúrás a 293 m vastag tortonai középső rétegvulkáni piroxénandezit- 
összlet harántolása után 476 m tszf. magasságban dácittufába (középső riolittufába) 
jutott, majd a hegység Ny-i részéből már felszínről megismert helvéti andezitvulka- 
nizmus nyomait tárta fel tufítos homokkő alakjában és 500 m mélységben (270 m 
tszf. mag.) helvéti slírben állt le.

Az 1962—63-ban mélyített Gyöngyösoroszi 2. sz. fúrás (Kubovics I. megha
tározása alapján) a tortonai andezitösszlet alatt 862—898 m között ( — 352 ill. —388 
m tszf. magasságban) harántolta a középső riolittufaszinttel feltételesen azonosít
ható tufaszintet, mely alatt 71 m vastagságú helvéti rétegvulkános andezitösszletet 
tárt fel és 1115,70 m mélységben ( — 605,70 m tszf. mag.) helvéti slírben fejeződött be.

A fenti fúrási adatok alapján bizonyítást nyert, hogy a dácittufa (középső riolit
tufa) és a helvéti slír a hegység főtömege alatt is jelen van. A dácittufa és a tortonai 
rétegvulkános andezitösszlet- határa a hegység E-i lejtőjén, Mátraszentlászló környé
kén, kb. 740 m tszf. magasságban észlelhető, ettől DK-re a Nyírjes 1. sz. fúrásban
476,7 m, a hegység középső részén, a Gyo. 2. sz. fúrásban pedig —352 m tszf. magas



198 CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E.

ságban van, tehát a hegység alatt kb. 10°-os D-i dőléssel települ. A felsorolt adatok 
alapján feltételezhettük, hogy a Mátraszentimre 2. sz. fúrás kb. 560 m mélységben a 
dácittufát eléri és ezt harántolva a hegység alatt települő üledékes kőzetösszletet 
közel 650 m vastagságban feltárja.

A fúrás célja tehát kettős volt. Egyrészt a Mátra tortonai vulkáni összletének 
további megismerése a hegység ÉNy-i főgerincén, különös tekintettel az andezit- 
összlet vastagságának és az ércesedés mélységi viszonyainak tisztázására; másrészt

a mélyfekü kőzetek anya
gának meghatározása és 
ezzel együtt annak tisz
tázása, hogy a nagybáto- 
nyi medence széntelepei a 
hegység alatt is kifejlőd
tek-e.

A fenti célok elérése 
érdekében a fúrópontot 
olyan helyen kellett kitűz
ni, ahol a legfelső báziso- 
sabb andezit megvan, de 
vastagsága aránylag kicsiny 
és alatta az elbontott, sztra- 
tovulkános andezitösszlet 
jelenléte a felszíni képződ
mények alapján kétségte
lennek látszik. Figyelemmel 
kellett lenni arra is, hogy a 
fúrás tengelye andezites vul
káni csatornával ne talál
kozzék. E követelmények
nek a Mátraszentimre köz
ség melletti Darázshegy fe
lelt meg, ahol a közelben 
1956—57. évben végzett 
érckutató ferde mélyfúrás 
az érctelér mellékkőzete
ként szereplő bontott an
dezitet feltárta és a felszíni 
térképezés e felett a bázi- 
sosabb, üde andezit jelen
létét is megállapította (1., 
2. ábra).

A mátraszentimrei fúrás kitűzött célját csak részben érte el. Bebizonyította a 
tortonai andezites erupciós ciklus kettős tagolódását, a két andezitösszlet között 
lepusztulási térszínt tárt fel. A fedőandezittel borított terület alatt a középső réteg- 
vulkános andezitösszletben számos ércnyomt, és 1131,6—1132,8 m között jelentős 
érctartalmii telért harántolva az ércesedés felszíni és mélységi kiterjedésének nagy
fokú kiszélesítését is lehetővé tette. A hegység ÉNy-i részének szerkezeti viszonyairól 
alkotott elképzeléseket azonban nagymértékben módosította. A fúrás elérte a —376
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m-t a tengerszint alatt, de a dácittufát nem tárta fel, a tortonai középső réteg vulkáni 
pircxénandezitösszletben állt le. Tehát a hegység topográfiailag legmagasabb fekvésű 
főgerince alatt a rétegvulkános piroxénandezitösszlet jelentősen kivastagodik, a 
dácittufa sokkal mélyebben települ, mint az a korábbi vizsgálati adatok alapján vár
ható lett volna. A hegység aljzatának enyhe P-i dőlését az északi főgerinc alatt árkos 
beszakadás töri meg. A beszakadás felszíni és mélységi kiterjedésének pontos meg
határozásához a rendelkezésre álló mélykutatási adatok még nem elégségesek; a 
dácittufa települési mélysége a hegység alatt csak a már említett pontokon ismert, 
ezek azonban több km-nyi távolságra vannak egymástól. A tektonizmus valószínűleg 
a fedőandezit képződése előtt ment végbe, erre utal az, hogy a felszínen, a térképezés 
során, tektonikai elemeket nem észleltünk. A törésvonalak valószínű helyének 
meghatározásához csupán a felszíni morfológia azon formáira támaszkodhatunk, 
melyek korábbi tektonizmus által preformált alakzatokra engednek következtetni.

A fúrás adatainak feldolgozása nagy lépéssel vittel előre a hegység szerkezeti 
megismerését, de ezzel együtt számos további, csak mélykutatással tisztázható 
problémára világított rá. Ezek megoldását nagymértékben elő fogja segíteni a Nógrádi 
Szénbányászati Tröszt által a hegység vulkáni tömege alá hajtandó nagybátonyi 
Alfa-táró földtani adatainak feldolgozása, mely a fúrás környéke alá hatol.

A Msz 2. sz. fúrás összevont rétegsora

0,0— 6,2 m Agyag, andezitgörgeteges.
6,2— 15,0 m Augitandezittörmelék, üde, sötétszürke.

15,0—140,0 m Augitandezit, sötétszürke, helyenként gyengén agyagásványos — kar
bonátos.

140.0— 141,1 m Augitandezit, agyagásványosodott —limonitosodott.
141,1 — 167,4 m Andezittufa, agyagásványosodott —коvásodott — karbonátosodott, la- 

pillis.
167.4— 168,5 m Augitandezit, agyagásványosodott.
168.5— 177,5 m Augitandezit, sötétszürke, helyenként gyengén agyagásványos —kar

bonátos.
177.5— 182,0 m Augitandezit, agyagásványosodott.
182.0— 183,5 m Andezittufa, ко vásodott —agyagásványosodott — karbonátosodott, láva-

cseppes.
183.5— 186,8 m Andezit, agyagásványosodott — karbonátosodott, nagyporfiros.
186,8 — 195,0 m AndezAttufa, ко vásodott —agyagásványosodott; áthalmozódási jelleg

gel, sok törmelékes bontott andezitbeágyazással. (Egykori felszíni 
lehordási termék.)

195.0—  264,5 m Andezittufa, kovásodott, lapillis; 246 — 247 m között érces érhálózattal.
264.5 — 285,0 m Andezit, agyagásványosodott — kovásodott; 267,5 és 267,6 —267,75 m-nél

érces erekkel.
285.0 — 341,5 m Andezittufa, kovásodott—agyagásványosodott, lapillis.
341.5 — 348,0 rn Andezit, viszonylag üde.
348.0 — 393,0 m Andezittufa, kovásodott.
393.0 — 403,0 m Andezit, kovásodott.
403.0 — 418,0 m Andezittufa, kovásodott, agglomerátumos.
418.0 — 421,0 m Andezit, viszonylag üde, porfiros.
421.0 — 453,0 m Portufa, változó mértékben kovásodott — agyagásványosodott, kris

tálytartalmú, andezitlapillikkel.
453.0 — 534,0 m Piroxénandezit, viszonylag üde.
534.0— 538,0 m Andezit, zúzott, agyagásványosodott —kovásodott.
538.0 — 553,0 m Piroklasztikum (vulkáni breecsa, agglomerátum, lapillis tufa), kováso

dott — agyagásványosodott.
553.0 — 556,0 m Andezit, kovásodott—agyagásványosodott —karbonátosodott.
556.0— 617,0 m Andezittufa, ко vásodott — karbonátosodott, lapillis.
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617.0— 622,0 m Andezit, finomporfiros, kovásodott —agyagásványosodott.
622.0— 670,0 m Andezittufa, ко vásodott, pirites, lapillis.
670.0— 679,0 m Tufit, lapillis, agyagos.
679.0— 684,0 m Agglomerátumos tufa, kovásodott —karbonátosodott.
684.0— 707,0 m Andezit, коvásodott — agyagás ványosodott —kar bonátosodott.
707.0— 708,0 m Agglomerátum., tufitos kötőanyagú, breccsa-zárványos.
708.0— 711,0 m Andezit, kovásodott —agyagás ványosodott —kar bonátosodott.
711.0— 759,5 m Tufit, agyagás ványosodott —kovásodott —karbonátosodott, lapillis.

723— 724 m között pirií-feldúsulás és szfalerites ércpettyezés.
759.5— 760,3 m Portufa, finomszemcsés, kovásodott —karbonátosodott.
760.3— 816,3 m Andezit, agyagásványosodott — kovásodott. 775 m-nél 3 cm-es érces ér;

802m-nél 5 cm-es érces ér; 802,1— 803,9 m-ben kb. 80 cm-es érces telér.
816.3— 825,0 m Tufit, kovásodott —karbonátosodott, agyagos, helyenként lapillis.
825.0— 829,3 m Andezit, agyagás ványosodott—kovásodott.
829.3— 842,4 m Tufa, kovásodott —karbonátosodott.
842.4— 844,6 m Andezit, viszonylag üde, kevés porfíros kristályt tartalmaz.
844.6— 851,0 m Tufa, kovásodott —karbonátosodott —agyagásvánvosodott, lapillis.
851.0— 854,7 m Tufit, kovásodott —karbonátosodott.
857.0— 862,2 m Andezit, erősen kovásodott—karbonátosodott—piritesedett.
862,2— 863,0 m Portufa, kovásodott.
863.0— 872,0 m Andezit, kovásodott —karbonátosodott, finomszemcsés.
872.0— 880,6 m Tufit, agyagás ványosodott — kovásodott — karbonátosodott.
880.6— 944,8 m Andezit, kovásodott—karbonátosodott —agyagásvánvosodott, finom

szemcsés.
944,8— 948,4 m Andezit, agglomerátumos; kevés tufás kötőanyaggal.
948.4— 965,0 m Andezit, viszonylag üde, finomszemcsés.
965.0— 980,0 m Andezit, agyagásványosodott — karbonátosodott — ко vásodott, pirites.
980.0—  1085,0 m Andezit, viszonylag üde, finomszemcsés.

1085.0—  1099,0 m Andezit, agyagásványosodott —karbonátosodott—kovásodott; 1098,3
m-nél sűrű érces érhálózat.

1099.0—  1103,0 m Andezit, viszonylag üde, finomszemcsés.
1103.0—  1105,2 m Andezit, kovásodott —agyagásványosodott.
1105,2— 1127,8 m Andezit, viszonylag üde, finomszemcsés.
1127,8— 1163,0 m Andezit, kovásodott—agyagásványosodott. 1127,8 m-nél érces ér

hálózat; 1131,6 — 1132,8 m között érces telér; 1133,2— 1136,2 m között 
érces érhálózat; 1159,8— 1160,1 m között érces ér; 1162,2— 1162,4 m 
között érces érhálózat.

1163.0—  1168,0 m Andezit, viszonylag üde.
1168.0—  1200,0 m Andezit, kovásodott —agyagásványosodott —karbonátosodott. 1168,0

m-nél érces érhálózat; 1168,5 m-nél 2 — 3 cm-es érces ér; 1170,4— 1170,6 
m között érces érhálózat; 1184,4— 1185,0 m között érces érhálózat;
1190,3— 1190,7 m között érces érhálózat.

Kőzettani jellemzés

Középső rétegvulkános piroxénandezit-összlet

A Mátra hegység tortonai andezitvulkanizmusának idősebb tagja a középső 
rétegvulkános piroxénandezit-összlet. A felszíni vizsgálatok és fúrások (Galyatető- 
Nyírjes 1. és Gyöngyösoroszi 2.) alapján megállapítható, hogy a helvéti—tortonai 
határát jelző dácittufára (középső riolittufára) települ. Nagy vastagságú, változatos 
kifejlődésű láva- és tufaképződményekből álló vulkáni összlet.

A Mátraszentimre 2. sz. fúrás 16 piroklasztikum- és ugyanannyi lávaszintet 
harántolt. Ezek vastagsága erősen ingadozó, a tufarétegeké 0,8—69,5 m, a lávakép
ződményeké 2,2—85,0 m közötti, ugyanakkor a fúrás 948,4 m-től 1200 m-ig össze



202 CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E.

függő andezittestben haladt, melyet azonban a fúrás talpáig sem harántolt. Az egész 
kőzetösszlet igen erősen bontott, agyagásványosodott—kovásodott—karbonátoso
don, az átalakulás — különösen a tufában — nemcsak az egyes porfíros ásványokat, 
hanem a kőzet szövetét is elroncsolta. Csak ritkán találhatók olyan lávapadok, 
melyek anyaga viszonylag üde maradt, s így a kőzet szövete és az ásványok többé
ke vésbé felismerhetők. Az egyes kőzetkifejlődések leírásánál csak ezekre a viszonylag 
üde andezitszintekre támaszkodhatunk, az erősen bontott kőzetváltozatok eredeti 
jellemzőit ma már nem igen határozhatnánk meg. Az erős elbontás következtében a 
lávapadok és a tufaszintek azonosítása nem lehetséges, s az sem állapítható meg, hogy 
a fúrásban harántolt képződmények mely felszínen található kőzetváltozatnak 
felelnek meg.

A középső réteg vulkáni összlet — fúrással feltárt — legidősebb képződménye a 
948,4—1200 m között harántolt összefüggő lávatest, melyen belül öt, viszonylag 
üde és ugyanannyi erősen bontott lávaszint különböztethető meg. Ez utóbbiak 
(1168-1200, 1027,8-1163, 1103-1105,2, 1085-1099 és 965-980 m közötti mély
ségben) elbontása — az alsóbb szintekben elsősorban kovásodás, a felsőbbekben 
agyagásványosodás — olyannyira előrehaladott, hogy a szöveti jelleget teljesen el
fedi, hovatartozásuk nem határozható meg. A viszonylag üde andezitszintek kőzete 
kétféle kifejlődésű. 1163—1168, 1099—1103 és 948,4—965 m között az alapanyag a 
kőzet anyagának kb. 80%-át alkotja, közepes mennyiségű 0,1 mm-es földpáttűt 
tartalmaz. A porfíros kristály kevés, 1 mm-nél kisebb plagioklász. Piroxén nem 
ismerhető fel. 1163—1168 m között a plagioklászok nagysága 2 mm-ig terjed. 980— 
— 1085 és 1105,2—1127,8 m között a viszonylag üde andezit alapanyaga azonos 
orintációjú halmazpolarizációs mezőkre osztott, közepes mennyiségű 0,1—0,4 mm-es 
földpát és kevesebb bontott piroxénkristályt tartalmaz. A porfíros kristályok több
sége 0,5—1,5 mm-es plagioklász és kevesebb bontott piroxén. 1020 m körül az augit- 
kristályok gyakran felismerhető állapotban maradtak.

844,6—948,4 m között változatos, erősen bontott kőzetösszletet tárt fel a fúrás, 
mely bontott andezit és andezittufa többszöri váltakozásából áll, 872—880,6 m 
között tufitos közbetelepüléssel. Az andezit egyes kevésbé bontott részeinek alap
anyaga a tufitos közbetelepülés felett azonos orientációjú halmazpolarizációs mezőkre 
osztott, kevés finom (század milliméteres) földpátkristályt tartalmaz. A tufitos 
közbetelepülés alatt a kőzet alapanyaga durván kristályos, 0,1—0,4 mm-es tűs, 
gyakran táblás földpátkristályokból áll. A porfíros elegyrészek közül mindkét kőzet
változatban csak az 1,5 mm-nél kisebb plagioklászkristályok ismerhetők fel.

842,4—844,6 m között viszonylag üde andezit települ, melynek szövete élesen 
elhatárolódik mind a felette, mind az alatta harántolt andezitétől. A kőzet alapanyaga 
fluidális elrendeződésű, 0,1 —0,2 mm-es igen vékony földpáttűkből áll, porfíros 
kristályai: kevés 1 mm-nél kisebb plagioklász. Piroxén nem ismerhető fel.

670,0 — 842,4 m között igen változatos, erősen elbontott kőzetösszletet harántolt 
a fúrás. Andezittufa- és tufitrétegek váltakoznak andezitpadokkal. Az erős elbontás 
következtében az egyes kőzetek ásványos és szöveti sajátságai elmosódottak, a tuti
tok kevés koptatott kvarcszemcsét tartalmaznak, a lávakőzetről egyes kevésbé 
bontott helyeken megállapítható, hogy a felette települő (453—534 m közötti) 
andezithez hasonló, azonban annál kevesebb porfíros kristályt tartalmaz.

A következő erupciós ciklus 463—670 m között követhető. 453,0—534,0 m 
között viszonylag üde andezit települ, alapanyaga a kőzet anyagának kb. 65%-a, 
azonos orientációjú halmazpolarizációs mezőkre osztott. Sok, 0,1 mm körüli tűs és
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táblás földpátkristályt tartalmaz. A porfíros kristályok nagysága 0,1 —1,5 mm. 
Többségük plagioklász, de sok a piroxén is. Ez utóbbiak karbonátosodtak—agyag- 
ásványosodtak—kloritosodtak, eredeti összetételük nem határozható meg. 534—670 
m között még három erősen bontott, de hasonló szöveti jelleget sejtető andezitszintet 
és három lapillis, bontott tufaréteget tartalmaz.

195—453 m között a középső rétegvulkáni összlet fúrással harántolt felső szint
jeiben az andezit alapanyaga sok, a kőzet anyagának kb. 80%-a. Közepes mennyiségű, 
század-milliméteres földpáttűt tartalmaz. A porfiros kristályok közül a 0,2—0,4 
rnm-es plagioklász üde, a nagyobb, 1 — 2 mm-es gyakran bontott, karbonátosodott— 
kovásodott. Piroxén nem ismerhető fel, egykori jelenlétükre karbonátos—agyagás
ványos—kloritos gócok piroxén alakra emlékeztető foltjai utalnak. Ez az andezit- 
változat két viszonylag üde lávapadban (341,5—348,0 és 418,0—421,0 m között) 
észlelhető. 341,5 m-ig a fúrás a középső rétegvulkános összleten belül két tufaszintet 
és közöttük egy igen erősen bontott, de hasonló szöveti jellegeket mutató lávapadot 
harántolt, 341,5 és 418 m között szintén két tufaréteg és közöttük egy bontott, de a 
fentiekhez hasonló szövetű lávapad települ.

A négy tufaszint az andezitnél is erősebben bontott, kovásodott—karbonátoso
dott, eredeti ásványos elegyrészei nem ismerhetők fel, a lapihik körvonala is gyakran 
elmosódott. Az azonos szöveti jellegek alapján valószínűsíthető, hogy a 195,0—453,0 
m között települő 4 tufaréteg és 4 lávaszint azonos erupciós ciklus terméke.

Kémiai elemzések
1. táblázat

Elemző: M ÄFI Vegyi Labor. Nemes L .-né—Soha I .-né 1966. 
1060 m-ből Soha I .-né—Jankovits L. 1965.
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A középső rétegvulkános összlet andezitje a változatos szöveti jellegek ellenére 
kémiailag egységes összetételű, a fedőandezitnél savanyúbb kőzet (1. sz. táblázat). 
Erre nemcsak magasabb Si02 tartalma, hanem 2%-nál kisebb MgO és 6—7%-os 
CaO tartalma is utal. Figyelembe véve átlagosan 1—2%-os C02 tartalmát, mely a 
fedőandeziténél kevesebb CaO (esetleg MgO) tartalmának egy részét is karbonát 
alakjában leköti, az eruptív eredetű ásványok alkotásában résztvevő kalcium és 
magnézium mennyisége még kevesebb lehet. Figyelemre méltó a fedőandeziténél 
nagyobb K20  tartalom, mely helyenként meghaladja a Na20 mennyiségét is és 
valószínűleg utólagos, a hidrotermális folyamatokkal kapcsolatos kálium-feldúsulásra 
vezethető vissza.

Sötétszürke piroxénandezit- ( fedöandezit)  összlet

A Mátra hegység tortonai andezitvulkanizmusának legfiatalabb képződménye a 
sötétszürke piroxénandezit- (fedőandezit) összlet. A hegység területén a felszínen 
általában 600 m, a Mátrabérc—Galyatető—Kékes-vonulat környékén 800 m tszf. 
magasság felett követhető. A tortonai középső rétegvulkános piroxénandezit-összlet 
erodált térszínére települ. A két tortonai andezitciklus közötti lepusztulási időszak 
áthalmozott andezittufából és andezittörmelékből álló képződményét a fúrás 186,8 — 
—195,0 m között harántolta. A fedőandezit-összlet a hegység középső részén ENy— 
DK-i irányú hasadékok mentén nyomult felszínre, és ebből kiindulva 200 m-t meg 
nem haladó vastagságú takarót alkotott. Az idősebb tortonai andezites vulkáni 
ciklussal ellentétben túlnyomóan lávaképződményeket szolgáltatott. A fedőandeziten 
belül is több kőzettípus különíthető el, ezek — a felszíni vizsgálatok alapján — alulról 
felfelé haladva: augitos hiperszténandezit, hiperszténes augitandezit és augitandezit 
kevés olivinnel. A fúrás ebbe a képződménycsoportba tartozó három lávapadot és 
két tufaréteget harántolt.

A három lávaszint kifejlődése egymástól eltér. A legalsó fedőandezit-lávaszint 
(183,5—186,8 m) anyaga erősen bontott, agy agás vány osodott—karbonátosodon, 
kovásodott, eredeti szöveti képe elmosódott.

A középső fedőandezit-lávaszint (167,4—182,0 m) alapanyaga a kőzet anyagának 
kb. 60%-a, csaknem holokristályos, 0,01 mm-es piroxén és xenomorf földpátkristá- 
lyokból áll. A porfíros kristályok között két generáció különböztethető meg. Gya
koribb a 0,2—1 mm-es kristálygeneráció, melyet plagioklász és augit, ritkán hiper- 
sztén alkot, ritkább az 1 — 4 mm-es, mely plagioklász és augitkristályokból áll.

A felső fedőandezit-lávaszint (15—141,1 m) anyaga hasonló a középső andezit
szintéhez, alapanyagának mennyisége azonban kb. 20%-ra csökken, a kőzet legna
gyobb részét a 0,2—1 mm-es kristálygeneráció egyedei alkotják.

A tufarétegek közelében 1—4 m vastagságban a felső andezitszintek anyaga is 
bontott, agyagásványosodott.

A fúrásban harántolt felső és középső lávaszint anyaga mind ásványos (kevés 
hipersztént tartalmazó augitandezit) mind kémiai összetétele (1. sz. táblázat) alap
ján (52—53% Si02, 3%<MgO) a Nyesettvár felszínről ismert andezitjével azonosít
ható. Felszíni vizsgálatok alapján a Nyesettvár kőzete a fedőandezit-összlet felső 
szintjeibe sorolható, átmenetet képez a hiperszténes augitandezitből a legfiatalabb, 
olivines andezitbe (Galyatető). A fúrásban harántolt alsó andezitszint a felszíni kép
ződményekkel — erős bontottsága miatt — nem azonosítható. Feltételezhető, hogy a
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fedőandezit-lávapadok alsóbb szintjeit, a hiperszténes augitandezitet, esetleg az augi- 
tos hiperszténandezitet képviseli.

A felső és középső lávaszint között átfúrt tufaréteg (141,1 — 167,4 m) erősen 
bontott, agyagásványcsodott—karbonátosodott—kovásodott. Sok andezittörmelé
ket tartalmaz, ezek nagysága néhány tized mm-től 5 cm-ig terjed. Az elbontás követ
keztében a plagioklász és piroxén sem a tufaanyagban, sem a lapillikben nem ismer
hető fel, csak a porfíros kristályok körvonala látható. A törmelékanyag szegélye is 
gyakran elmosódott, az andezitlapillik szövete nem határozható meg, így az sem álla
pítható meg, hogy anyaguk a tufaszint alatt vagy felett települő andezittel azonosít
ható-e. Az alsó tufaréteg (182,0—183,5 m) az előbbihez hasonlóan bontott, azonban 
annál kevesebb törmelékanyagot tartalmaz.

A fedőandezitösszlet tufarétegeinek elterjedése a felszínen igen korlátozott. A 
fúrás környékén csak két kis kiterjedésű foltban, a Nagyátalkőtől D-re és a Piszkés- 
tető D-i lejtőjén észlelhető. Valószínűleg szélesebben elterjedt, a vastag törmelék- 
takaróval borított területen azonban a könnyebben málló, széteső andezittufa még 
törmelékben sem jut felszínre.

A fúrással feltárt érces képződmények

A mélyfúrás a középső rétegvulkáncs piroxénandezit-összletben számos érces 
érhálózatot, érces hintést tárt fel (2., 3. sz. táblázat).

246—247 m között kovásodott lapillis andezittufában néhány mm-es vastag
ságú érhálózatban galenit, kevés szfalerit, pirít, markazit, kvarc, dolomit ismer
hető fel.

267,5 és 267,6—267,75 m-ben agyagásványosodott—kovásodott andezitben 
kb. 5 cm vastagságú galenit és világos szfalerit tartalmú érces erecske húzódik.

270—720 m között szabad szemmel észlelhető ércfeldúsulást a fúrás nem harán- 
tolt. Színképelemzéssel azonban számos Pb, Zn és As nyom mutatható ki.

Érc elemzések
2. táblázat

Elemző: MÄFI Vegyi Labor. Emszt M., Soha I .-né , Zentai P.
Az elemzések a jelzett mélységből vett átlagminták (hosszában elfűrészelt fúrómagok) fémtartalmát mu
tatják.
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723—724 m között agyagásványosodott—kovásoclott—karbonátosoclott tutit- 
ban hintett ércesedés, szfalerit ércpettyezés figyelhető meg piritfeldúsulás kíséretében.

775 m-nél agyagásványosodott—коvásodott andezitben 3 cm-es érces erecske 
észlelhető, érctartalma galenit, pirít, kevés sötét szfalerit, kalkopirit. Az érces ér 
környezetében vékony kalcitos érhálózat járja át a kőzetet.

802 m-nél agyagásványosodott—kovásodott andezitben 5 cm-es telérke észlel
hető, melyben 1—2 cm-es dúsérces csík világosbarna szfaleritet, galenitet, továbbá 
kevés wurtzitot és kalkopiritet tartalmaz.

802,1—803,1 m között kalcitos hézagkitöltés volt hintett galenit és szfalerit 
ércpettyezéssel.

A 803,1—803,9 m között kb. 0,8 m vastagságú telér breccsásan töredezett wurt- 
zit, szfalerit, kalkopirit, kevés galenit, nyomokban kalkozin és kovellin-tartalommal.

804—1098 m között szabad szemmel ércesedés nem észlelhető. A kőzet színkép
vizsgálata uzonban a számos, ércesedésre utaló nyomelem-dúsulás jelenlétét mutatta ki.

1098,3 m-nél agyagásványosodott—karbonátosodott—kovásodott andezitben 
kb. 50 cm-es szakaszon sűrű коvás—érces érhálózatot harántolt a fúrás. Érctartalma 
sötét szfalerit, galenit, fakóérc, kalkopirit.

1100—1124 m között szabad szemmel látható ércnyomokat a kőzet nem tar
talmaz. Színképelemzéssel Pb és Zn mutatható ki.

1127,8 m-nél kovásodott—agyagásványosodott andezitben kalcitos érhálózat
ban fészkesen galenit és szfalerit észlelhető.

1131,6—1132,8 m között dúsérces, szfalerit, wurtzit, galenit, kalkopirittartalmú 
telért harántolt a fúrás.

1133,2—1190,7 m között a bontott, kovásodott—agyagásványosodott andezitet 
sok helyen járja át kalcitos—érces, galenit—szfalerit—kalkopirit-tartalmú érhálózat.

1200 m-nél a kovásodott andezit Pb, Zn, As, Sb, Cu, Ag nyomokat tartalmaz.
A fúrásban harántolt ércnyomok szélesen elterjedt, diszpergált ércesedésre 

utalnak, melyek egységes, felnyílt hasadékkitöltés helyett vékony erecskékben jár
ják át, illetve szabad szemmel nem látható módon impregnálják a kőzetet. Az erekben 
koncentrálódott ércvezetés fémtartalma sem éri el a műrevalóság határát. Jelentősebb 
ércesedés csak 1131,6—1132,8 m-ben mutatkozott, 7,251% Pb + Zn + Cu és 10,00% 
As-tartalommal. Ezt a kb. 80 cm-es dúsérces telért azonban —308 m tengerszint 
alatti magasságban harántolta a fúrás, a gyöngyösoroszi altárószint alatt több mint 
700 m-rel. Gazdasági értéke így — mélységénél fogva — alárendelt, jelentősége azon
ban ennek ellenére nagy, mivel azt bizonyítja, hogy az altárószint alatti ilyen tetemes 
mélységben Mátraszentimre környékén még mindig műrevaló ércesedéssel kell szá
molni (I. melléklet).
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G E O L O G I S C H E  E R G E B N I S S E  D E R  B A S I S B O H R U N G  
MA T R A S Z E N  T I M R E  Nr. 2

von
E. T e p l á n s z k y -C s i l l a g

Die zwischen Juli 1903 und September 1905 abgeteufte Basisbohrung bezweckte 
die Ermittlung der Fragen der Grosstektonik des westlichen Teils des Mátra-Gebir- 
ges. Auf Grund der vorliegenden Angaben (Bohrung Galyatető—Nyírjes Nr. 1, 
Gyöngyösoroszi Nr. 2. Kartierung der Tagesoberfläche), war es zu erwarten, dass die 
Mächtigkeit des Andesitkomplexes in der Umgebung von Mátraszentimre unge
fähr 500 m ausmachen würde. Die Ausbildungsverhältnisse des Dazittuffs (mittlerer 
Rhyolithtuff), des helvetischen Andesits und des sedimentären Schichtenkomplexes 
(Schlier, kohlenführende Schichtgruppe) unter der eruptiven Masse des Gebirges 
waren auch zu klären.

Die Basisbohrung hat unsere Vorstellungen über die strukturellen Verhältnisse 
des nordwestlichen Teils des Gebirges stark geändert. Sie hat die beiden Glieder des 
tortonischen Komplexes des Mátra-Gebirges — den Deckandesitkomplex und den 
mittleren stratovulkanischen Piroxänandesitkomplex erschlossen. Der Deckandesit- 
komplex besteht zwischen 0,00—186,8 m aus drei Augitandesit-Horizonten und aus 
dazwischen gelagerten zwei Tuffschichten. Zwischen dem Deckandesit und dem mitt
leren stratovulkanischen Komplex im Intervall 186,8—195,0 m hat die Bohrung 
die aus umgehäuftem Andesittuff und aus Andesittrümmern bestehenden Produkte 
einer zwischen zwei Eruptionszyklen eingesetzten Abtragungsperiode durchteuft. 
Darunter ging die Bohrung bis zu einer Tiefe von 1200 m im stratovulkanischen 
Komplex, und teufte 16, zum überwiegenden Teil stark zersetzte, tonmineralisierte, 
verkieselte, karbonatisierte, pyroklastische Horizonte variierender Mächtigkeit und 
ebenso viel Lava-Horizonte von gleicher Erhaltung durch. Sie reichte bis —376 m 
u.d. M. hinab, doch erreichte sie den Dazittuff nicht, sondern hielt sie im tortoni
schen mittleren strato vulkanischen Pyroxenandesit. Der strato vulkanische Pyroxen- 
andesitkomplex wird nun unter dem topographisch höchsten Hauptkamme des 
Gebirges bedeutend mächtiger, der Dazittuff lagert viel tiefer, als es auf Grund der 
vorigen Untersuchungsangaben zu erwarten war. Das leichte Einfallen des Liegen
den des Gebirges nach S wird unter dem nördlichen Hauptkamme durch einen 
Grabenbruch unterbrochen. Zur genauen Bestimmung der Oberflächen- und Tiefen
verbreitung dieses Grabenbruchs sind die bisherigen Tiefenuntersuchungsangaben 
jedoch nicht genügend. Der Tektonismus ging wahrscheinlich der Entstehung des 
Deckandesits voran, das auch dadurch bewiesen wird, dass er im Laufe der Kartie
rung der Oberfläche nicht beobachtet werden konnte. Die wahrscheinliche Stelle der 
Bruchlinien kann nur unter Berücksichtigung derjenigen Formen der Oberflächen
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morphologie bestimmt werden, die es gestatten, auf durch einen früheren Tektonis- 
mus angelegte Konfigurationen zu schliessen.

Die im mittleren stratovulkanischen Andesitkomplex durchquerten Erzspuren 
zeigen eine weit verbreitete, dispergierte Vererzung, die das Gestein — statt einer 
einheitlichen, offenen Spaltenfüllung — in Form von dünnen Adern durchzieht, oder 
es mit unbewaffneten Auge nicht sichtbar imprägniert. Der Metallgehalt des in den 
Adern konzentrierten Erzes erreicht die industrielle Menge nicht. Eine stärkere Verer
zung zeigte sicht mit einem Pb—Zn—Cu-Gehalt von 7,251% und As-Gehalt von 
10,0% nur zwischen 1131,6—1132,8 m. Dieser erzreiche Gang, von ca 80 cm Mäch
tigkeit wurde aber von der Bohrung in einer Tiefe —308 m u.d. M. durchgeteuft, 
mehr als 700 m tief unter dem Stollenniveau von Gyöngyösoroszi. Sein Wirtschafts
wert ist demnach wegen ihrer Tiefenlage untergeordnet. Der Erzgang ist dennoch 
von grossen Bedeutung, weil er einen Beweis dazu liefert, dass in der Umgebung 
von Mátraszentimre eine noch immer bauwürdige Vererzung in einer so beträcht
lichen Tiefe, unter dem Stollenniveau zu erwarten ist.

Beilage I. Schichtfolge und Spurenelementgehalt der geologischen Basisbohrung Mátra
szentimre Nr. 2 —  Zusammengestellt von E. C s i l l a g -T e p l á n s z k y .

1. Dunkelgrauer Pyroxenandesit, 2. Andesittuff, 3. umgehäufter Andesittuff mit Ande- 
sittrümmern (1 — 3. Deckandesitkomplex); 4. Pyroxenandesit, 5. Andesittuff und Agglo- 
merat, 6. Tuffit (4 bis 6. mittlerer stratovulkanischer Pyroxenandesitkomplex); 7. Verkie
selung, 8. Tonmineralisierung, 9. Karbonatisierung, Vererzung, Erzspuren.

14 Évi Jelentés 1966-ról




