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A MÁTRA HEGYSÉGI KUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉNYEI

írta : Varga Gyula

A Mátra hegységi Kutató Csoport 1967. év során a gyöngyössólymosi Kishegy 
területének kivételével befejezte a hegység 5000-es alapon történő részletes felvételét. 
E felvételeket 10 000-esre redukálva szerkesztjük kiadás céljára.

Az évi terepi felvételek újabb adatokat szolgáltattak a hegység alapos föld
tani megismeréséhez. Ugyancsak jelentősen előrehaladt a hegység mélyebb 
szintjeinek és szerkezetének megismerése is. Ez utóbbit az év elején befejezett 
és az év folyamán értékelt Cseresznyéstető 1. sz. földtani alapfúrás, valamint 
a felvetődő földtani problémák tisztázására mélyített sekélyszerkezetkutató fú
rások segítették elő.

A részletes földtani felvételezés újabb eredményei

A Gyöngyösoroszi Ércbánya Vállalat bányászatilag feltárt területén kívül 
a hidrotermálisán bontott és felszíni telérkvarctöredékek révén valószínűsített prog
nosztikus ércterület nyugati (Világos- és Kávahegy) és délnyugati (Hársashegy) 
irányban jelentősen kibővíthető. A részletes bejárás alkalmával nagy mennyiségű 
telérkvarc-töredéket és telérrészleteket találtunk a Kávahegy ÉK-i oldalán lefutó 
névtelen vízfolyás medrében, pontosabban Alsóállás-tető és a Macskalyuk nevű hegy
ségrészek körzetében. Esetenként 30 cm vastag és m2-es nagyságú telérrészletek 
találhatók. Az ilyen méretű törmelékek elsődleges helye — figyelembe véve a terület 
morfológiáját — csakis a közelben keresendő. Szükségesnek tartjuk az említett terü
let mielőbbi talajgeokémiai vizsgálatát, mely esetleg újabb telér vagy telérek fel
derítését alapozhatja meg.

A másik — érckutatási szempontból — reménybeli terület a sósréti erdőgazda
ságtól északra elterülő Benőcs nevű lankás vonulat, melynek gerincén egy ÉNy—DK-i 
irányú, felszínen baritos—kvarcos telér fut. A környéken az erdei talajban talált 
szalagos kvarctöredékek és az ezekben megfigyelhető — galenitre és szfaleritre 
valló — kilúgzási üregek a mélyebb szinten levő szulfidos ércek lehetőségét indokol
ják. A telért két rövidebb árokkal megkutattuk, melyek közül a déli árok mintegy 
35 cm vastag kvarctelért tárt fel, mely mellett tektonikusán gyűrt szalagos karbonát
erek foglalnak helyet. Felszínen, illetve 1 m mélységben érctartalom csak nyomokban 
mutatkozott. Éppen ezért a jövőben a telért mélyebb szinten kívánjuk megkutatni. 
Az észlelt magas barittartalom alátámasztja azt a feltevést, hogy ha a telér felszínen 
vagy felszínközeiben ércmentes is, mélyebb szinten remélhetünk gazdaságosan ki
termelhető ércmennyiséget. A terület részletes kutatása azért is indokolt, mert az 
enyhe lejtőn több helyen találtunk kisebb—nagyobb vastagságú telérre valló baritos
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kvarctömböket és -törmelékeket, melyek nem is egyetlen telér, hanem egy telérraj 
jelenlétére utalnak.

Fentiek szerint tehát két perspektivikus területet jelölhetünk ki a jövőben vég
zendő kisebb mélységű érckutatás számára: 1. Alsóállás-tető—Macskalyuk, 2. Be- 
nőcs—Hársashegy körzete.

A felvételi munka a gazdasági eredményeken kívül újabb adatokat adott a 
Gyöngyösoroszitól Ny-ra és ENy-ra levő hegységrész megismerésére. A vizsgált terü
leten a posztvulkáni kőzetelbontás különböző változatait tanulmányozhattuk. A káli- 
metaszomatikus átalakulás az eddig ismert területeken kívül a Világoshegy Ny-i 
lejtőjén, a Máspataka-völgyében és a Kőmorzsás területén is jelentős tömegekben 
jelentkezik. A kálifeldúsulás mellett azonban igen erős a kovásodás is, ezért az eredeti 
kőzetszövet már nem, vagy csak reliktumként ismerhető fel. Ez megnehezíti annak 
a tisztázását, hogy a mátrai kőzettípusok közül melyik az, amelyik a kálifeldúsulás 
anyakőzetének tekinthető. Legvalószínűbb, hogy a közismert biotit-piroxénandezit, 
melynek üde és részlegesen bontott változata a gyöngyöstarjáni előforduláson kívül 
a Máspataka-völgy alsó szakaszán is felszínre bukkan.

A földtani vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a középső sztrato- 
vulkáni sorozat hidrotermális átalakítását követően a fiatal andeziterupciók már 
nem eredményeztek nagyobb területeket borító lávaárakat és -takarókat a hegység 
területén, hanem az idősebb, elbontott tömegeken áttörve, legtöbbször meredek 
falú vulkáni kúpot vagy 100—200 m hosszúságú lávagerinceket alakítottak ki. 
E megállapítást támasztja alá a Tóthegyes és Világoshegy is. Megközelítő számítá
saink szerint a Tóthegyes fiatalabb, tortónai korú andezitjének tömege alig éri el a 
0,01, a Világoshegyé a 0,008 km3-t, 100%-os lepusztulást alapul véve is. E magaslato
kat ezideig kitörési gócoknak tekintettük, de megfontolandó, hogy sokkal kisebb 
tömeget képviselnek, mint a ma ismert vulkánok egy-egy effúziós ciklusa során fel
halmozódó anyag. Ismeretes, hogy az izlandi Hekla vulkán 1947—48-as effúziós 
szakasza során mintegy 0,7 km3 lávát szolgáltatott, melynek nagy része andezites és 
bazaltos összetételű, tehát ehhez viszonyítva a Mátra hegység mai felépítésében 
jelentős szerepet játszó fedőandezit keletkezése — méreteit tekintve — szinte csak 
„parazita vulkáni”  tevékenységnek fogható fel. Vizsgálva a hegység egész terjedel
mét, egyre valószínűbbnek látszik az az eddigi feltevés, hogy a középső rétegvulkáni 
sorozat kitölti a tortónai emelet nagy részét, így a fedőandezit keletkezése csak egy 
rövidebb explóziós és effúziós — finális — időszakra korlátozódnék. Ennek ellenére 
a tény az, hogy a fedőandezit nagy területeket borít. De ennek magyarázata nem a 
hatalmas vulkáni központokból lejátszódó nagy és heves effúziókban van, hanem 
inkább a számtalan kisebb kráterből és hasadékból kiömlő lávafolyások fedő jellegé
ben. így állt elő az a helyzet, mely szerint az impozáns formákat adó fedőandezit 
tömege az egész hegységhez viszonyítva alárendelt és kifejlődése a vulkáni időszak 
végső, befejező szakaszának eredménye. Megfigyeléseink és vulkanológiai meggon
dolások alapján határozottan állíthatjuk, hogy az eddig vulkáni centrumnak tekin
tett Tóthegyes és Világoshegy a mátrai vulkanizmus végső szakaszában kialakult 
(kisebb) aktív felnyílás volt — korlátolt lávaszolgáltatással — s nem tekinthető 
központnak.

A fentiekben kifejtett megfigyeléseket ki akarjuk terjeszteni az egész hegységre, 
mivel úgy véljük, hogy az ilyen jellegű vulkanológiai meggondolásokból értékes 
következtetéseket vonhatunk le fejlődéstörténetéhez és újabb adatokat szolgáltat
hatunk harmadkori vulkáni területeink keletkezési problémáinak megoldásához.
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A sekélyszerkezetkutató fúrások újabb eredményei

A Hasznos 2. sz. sekélyszerkezetkutató fúrást a Mátrakeresztes községtől DK-re 
levő Keresztes-bérc nyergén telepítettük a sztratovulkáni sorozatba. A felszínen 
erősen agyagásványosodott, kovásodott és gyengén limonitosodott andezit figyel
hető meg. A fúrás tanúsága szerint a felszínen megfigyelt képződmény az átalakított 
szakasz részlegesen áthalmozott terméke. A sorozat felszínközeiben típusos réteg
vulkáni jelleggel indul, majd 44,00 m-től nagy vastagságú, helyenként részlegesen 
elbontott andezitből áll. A harántolt rétegsor teljes hosszában (300 m) észlelhető a 
közismert hidrotermális elbontás, mely helyenként erős p bitesedéssel, máshol agyag- 
ásványosodással, kloritosodással jelentkezik. A rétegvulkáni sorozaton belül több 
szakaszban figyeltük meg a jellegzetesen perlites alapszövetű, erősen uralitosodott 
hiperszténeket tartalmazó, elbontott kőzetváltozatokat, melyekben a plagioklász 
fenokristályok összetétele gyakran oligoklásznak felelt meg. Ugyancsak gyakran 
találtunk benne szanidinre valló kristályegyedeket is, ami újra felveti annak a lehe
tőségét, hogy a rétegvulkáni sorozat egyes tagjai a szokásos andezitnél savanyúbb 
összetételűek lehettek és ezek hidrotermális elbontása szolgáltatja a kálidús válto
zatokat.

Gazdaságilag értékelhető érctartalmú kaiéit és kvarcereket a rétegsor nem 
tartalmazott, de a helyenként megfigyelhető erőteljes kristályos kalcit- és kvarc- 
erezettségből arra következtethetünk, hogy a Keresztes-bérc még a regionális érces 
terület része. A bérc morfológiája arra vall, hogy benne egy vastagabb telér vagy 
kovásodott zóna fut. Ennek tisztázása egy kisebb táróval lenne lehetséges.

A fúrás összevont rétegsora :
0,00— 10,00 m

10.00— 14,00 m
14.00— 17,90 m 
17,90— 21,30 m 
21,30— 36,40 m

36,40— 44,00 m

44.00— 177,40 m 

177,40 — 215,00 m 

215,00—287,50 m 

287,50 — 300,00 m

limonitosan színezett talajszint, főleg hidrotermálisán elbontott 
piroxénandezitből.
zöldesszürke, agyagásványosodott andezittufa, pirithintéssel. 
kloritosan elbontott, pirithintéses piroxénandezit. 
kvarceres, agyagásványosodott, zöldesszürke andezittufa. 
kovásodott és gyengén agyagásványosodott piroxénandezit, pirit
hintéssel.
andezittufa közbetelepülés, szabad szemmel felismerhető pirithin
téssel.
kovásodott, agyagásványosodott és uralitosodott piroxénandezit, 
kristályos kalcit- és kvarcerekkel.
viszonylag üde állapotú, középszemcsés, sötétszürke piroxénandezit, 
gyenge másodlagos elváltozásokkal.
erősen elbontott, uralitosodott és karbonátosodott andezitsorozat, 
kalcit- és kvarcerekkel.
kovás, kalcitos, kloritos, lapillis andezittufa, helyenként limonitos 
színeződéssel.

A szelvényben, 250 m-t meghaladó andezitösszletben, több szakaszban éles 
határt észleltünk. Ebből arra következtetünk, hogy a harántolt vastagság nem egy 
lávafolyás vagy -ár eredménye, hanem több egymásra következő ömlés megtorlódásá- 
ból adódik. Köztudomású ugyanis, hogy az andezites összetételű lávafolyások vastag
sága 15—20, de legfeljebb 30 m, 100 m-en felüli vastagság csak abban az esetben 
igazolható, ha a lávatömegek egy előzőleg kialakult süllyedékben vagy völgyben 
torlódtak össze.

A Gyöngyösoroszi 3. sz. sekélyszerkezetkutató fúrás a Tóthegyes KDK-i lejtőjén 
települt, a középső rétegvulkáni piroxénandezit sorozat egy magasabb szintjén.
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Célja az volt, hogy az ismert érces területtől nyugatra levő ismeretlen összletet 
harántolja és tisztázza az esetleges kutatási terület földtani rétegsorát.

A fúrás rétegsora makroszkóposán három részre osztható. A felső rész kloritoso- 
dott, pirithintéses és kvarceres piroxénandezit, mely elváltozások egyenes bizonyí
tékai annak, hogy az összlet már a hidrotermális elváltozáson átment sztratovulkáni 
sorozat része. A középső rész erősen agyagásványosodott piroklasztikum, melynek 
57 m-es vastagsága és ezen belül észlelhető egyöntetűsége arra vall, hogy az explóziós 
szakasz meglehetősen hosszantartó és azonos hevességű tevékenység volt. Bár az 
összletben üledékes anyagot nem észleltünk, a csaknem bentonitos állapotig eljutó 
agyagásványosodás arra enged következtetni, hogy az explózió után az összlet víz 
alá került és az erős agyagosodást halmiról íz is segítette elő. A harmadik és egyben 
legidősebb szakasz újra a hidrotermálisán bontott piroxénandezit, kristályos kalcit- 
és kvarcerekkel, fészkesen előforduló szfalerit- és galenit-beágyazásokkal. Megjegy
zendő, hogy a magmintákban levő ércmennyiség még nem jelent hasznos érctelepet, 
de fontos indikáció arra vonatkozólag, hogy az érckutatás iránya a jövőben a jelen
legi bányától nyugatra is kiterjeszthető. E fúrás — két szakaszban is — szintén 
harántolt szokatlanul nagy vastagságú lávaösszletet. Arra kell gondolnunk, hogy 
a területen lezajló effuzív szakaszt explóziós folyamatok nem szakították meg, 
s így több egymást követő lávafolyás eredményezte e szokatlan méreteket. A hidro
termális elbontás miatt az egyes ciklusok közti határok azonban elmosódtak, így 
feltevésünk igazolása további kutatómunkát igényel.

A fúrás összevont rétegsora :
0,00— 20,70 m felszínközeiben sárgásbarna, agyagos talaj, kisebb fedőandezitdara

bokkal
20.70— 31,80 m kalcit- és kvareeres, részleges hidrotermális elbontású, szemcsés

andezit, pirithintéssel.
31,80— 32,10 m utólagosan kovásodott andezittufa, előzetes agyagásványosodással és 

pirithintéssel.
32,10— 72,70 m agyagásványosodott, pirites, alárendelten kloritosodott andezit, kal

cit- és kvarcerekkel.
72.70— 122,50 m pirithintéses, sötétszürke alapszínű andezit, alárendelt erezettséggel. 

122,50—170,20 rn ‘ andezit, többszörösen váltakozó üdébb és elbontottabb szakaszok
kal, melyben a pirithintés és kloritosodás általános, az erezettség 
mértéke változó.

170,20 —227,50 m erősen agyagásványosodott, pirithintéses, lapillis andezittufa, mely
ben a lapillik andezites szöveti jellege még felismerhető.

227.50 — 256,50 m tömör, finomszemcsés andezit, kalcitos-kvarcos erekkel, pirithin
téssel.

256.50 — 293,60 m erősen agyagásványosodott, pirithintéses kaiéit-, kvarceres andezit. 
293,60 — 300,00 m agyagásványosodott és kovásodott andezittufa, pirithintéssel és a

kalciterekben fészkes szfalerit-kitöltésekkel.

A Gyöngyöspata 3. sz. sekélyszerkezetkutató fúrás Nagyparlag-pusztától EK-re 
a Korlát-bérc gerincén települt. Célja az volt, hogy harántolja a Nyugat-Mátrában 
több ponton ismert hidrotermálisán elbontott és kovásodott kálitrachitos összletet, 
ami eddigi megfigyeléseink szerint a középső rétegvulkáni sorozat egyik felső szint
jének felel meg. Felszínen és felszínközeiben hólyagos szerkezetű, agyagásványoso
dott, kovásodott, helyenként kisebbfokú limonitosoclást mutató kálidús kőzetvál
tozat települ. 48,50 m mélységben töredezett—repedezett andezittel indul a köz
ismert rétegvulkáni sorozat, melyben számos tufás—agglomerátumos kifejlődésű 
piroklasztikum-szakasz észlelhető. A különböző kifejlődésű és elváltozású andezit
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padok és lávaképződmények között a 301,00 m mély fúrás 10 piroklasztikumos szin
tet harántolt. A piroklasztikum szintek különbözősége részben a megelőző, részben 
a következő lávafolyások kontakt hatásából, valamint az explóziós ciklusok heves
ségéből adódik.

A fúrás összevont rétegsora:

0,00— 48,60 m

48,50-109,00 m
109.00- 137,10 m
137.10- 152,30 m 
152,30-169,80 m
169.80— 199,10 m

199.10- 216,00 m

216.00- 236,80 m

236.80- 237,70 m 

237,70-247,60 m 

247,60 — 247,90 m

247,90-264,10 m

264,10-278,70 m

278,70-296,40 m 
296,40-301,60 m

erősen elbontott és limonitosan színezett, helyenként hólyagos szer
kezetű kálitraehit és tufája.
különbözően elszíneződött, hematitos és karbonátos andezit, 
részben agyagásványosodott, lapillis andezittufa. 
hólyagos piroxénandezit, helyenként sávos — folyásos szerkezettel, 
lapillis andezittufa, néha lávaagglomerátumos közbetelepülésekkel, 
hólyagos szövetű piroxénandezit, néha kisebbfokú oxidációs elszíne
ződéssel.
lávaagglomerátum és andezittufa váltakozása, másodlagos elváltozá
sokkal.
durvaporfiros és hólyagos szerkezetű piroxénandezit, helyenként 
erősen töredezett állapotban.
lávaagglomerátum és lapillis andezittufa, részleges agyagásványoso- 
dással.
agyagásványosodott és gyengén oxidált, hólyagos szövetű piroxén
andezit.
vékony, oxidált, finomszemcsés piroklasztikum, feltehetően a rá
következő andezit lávafolyás kontakthatása következtében színe- 
ződött el.
hólyagos és lemezes szerkezetű andezit, kisebb repedezett és törede
zett szakasszal.
lávaagglomerátum és típusos piroklasztikum, melyben a másodlagos
elbontás nyomai is felismerhetők.
tömött, sötétszürke piroxénandezit.
lapillis andezittufa, másodlagos elváltozásokkal.

A Kisnána 3/1. sz. sekélyszerkezetkutató fúrás Kisnána községtől 1 km-re É-ra 
mélyült. Célja az volt, hogy harántolja a K-i hegységrész déli szegélyének a fiatalabb 
üledékek alá süllyedő rétegsorát. A felvetődő kérdés az volt, hogy a hegység D-i 
előterében tektonikusán érintkeznek-e az üledékes és vulkáni képződmények, ille
tőleg a hegység magas partfallal állt-e ki a szarmata, majd később a pannon tenger
ből, vagy az utóbbi képződmények egyszerű transzgresszióval települtek a vulkáni 
sziget lábaira.

A fúrás először szarmata emeletbeli áthalmozott, részlegesen elbontott, horzsakő
kavicsos, keresztrétegzett riolittufitot harántolt. 44,20 m-nél érte el a változatos 
kifejlődésű középső rétegvulkáni sorozatot, mely ebben a szelvényben csaknem 350 m 
vastag volt. Az uralkodó lávaképződményeken belül 5 vékonyabb—vastagabb piro- 
klasztikum-közbetelepülés volt, csaknem 110 m összvastagsággal.

A fúrás összevont rétegsora:

0,00— 4,00 m talaj andezittömbökkel, riolittufitos anyaggal.
4,00— 44,20 m agyagásványosodott és különbözően színezett (felszínközeiben át

halmozott) riolittufa.
44,20—393,00 m többszörösen váltakozó sztratovulkáni sorozat, melyben láva-, piro

klasztikum- és breccsaképződmények követik egymást.
393.00 —495,00 m horzsaköves dácittufa, részleges agyagásványosodással.
495.00 — 500,00 m? (magminta hiánya miatt földtani képződmény nem ismeretes).
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A sekélyszerkezetkutató fúrások fontos adatokat szolgáltattak a hegység mé
lyebb szintjeinek megismeréséhez. A harántolt rétegek ismételten alátámasztották, 
hogy a rétegvulkáni felépítésű hegységekben, így a Mátrában is, még azonos aljzati 
felépítés, hasonló vulkanogenetika mellett is előfordulhatnak eltérő kőzetváltozatok. 
Ezen változások okát még nem sikerült egyértelműen tisztázni. S. T horabiusson 
izlandi kutató szóbeli közlése szerint az ilyen változások az erupciós szakaszok 
közti időintervallumok hosszától függenek, vagyis hosszabb erupciós szünet után 
minden esetben savanyúbb explóziós termék várható. A Mátra hegységben ennek 
tudható be a számos, alig néhány méter vastagságú dácit-, illetve riolittufás közbe
település jelenléte a 100 m vastagságot meghaladó andezites piroklasztikumokban.

A fentiekben felsorolt gazdasági és tudományos eredmények mellett csoportunk 
jelentős munkát végzett a hegységről kiadandó 1:10 000-es méretarányú földtani 
térképek szerkesztésében is. Elkészült a Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Recsk 
(Csákánykő) jelű térképlapok észlelési és földtani változata, a hozzájuk tartozó 
földtani magyarázókkal és földtani alapadatgyűjteménnyel.

N E W  R E SU LTS O F P R O S P E C T IN G  A N D  R E S E A R C H  
IN  T H E  M Á T R A  M O U N T A IN S

by
Gy . Varga

The geological investigations carried out in the Mátra Mountains in 1967 have 
yielded new results which can be relied upon in the further course of prospecting 
and research in this area,

The results are divided into two groups :
1. Economico-geological observations which have shown the west- to south- 

westward extension of potential hydrothermal ore-mineralization far beyond the 
area outlined before. Consequently the area to be prospected in detail for ore depo
sits has been considerably widened.

2. Scientif ic results which shed light on the details of some problems concerning 
the origin, structure, and composition of the Mátra Mountains. These investigations 
have so far been completed for a minor part of the mountains only, but are to be 
continued and extended over the entire area in the forthcoming years. In addition, 
the subsurface geology of the area is to be explored by continuous key drilling in as 
many places as possible. The large-scale geological mapping of the Mátra Mountains 
has been carried on at a quick pace. The general geological map of the area is a docu
ment which determines the trends of investigations for several decades to come.


