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A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA
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Összefoglalás
Magyarország legmagasabb vulkáni hegysége, a Mátra régóta a földtani-felszínalaktani
kutatás homlokterében áll. Mindmáig megoldatlan kérdés azonban, milyen fő vulkáni
felszínformák ismerhetők fel a hegységben és ezek milyen vulkáni folyamatok során jöttek
létre. Munkánkban több földtudományi módszer (vulkanológia, geomorfológia, digitális
terepmodellezés, szerkezetföldtan, gravimetria, geokémia) együttes alkalmazásával
kimutattuk, hogy a hegység Ny-i részének elsődleges vulkáni formáit a szin- és posztvulkáni
tektonikus mozgások nagymértékben elroncsolták. A Galya-tetőtől közvetlenül D-re (Csukás, Cseternás-p.) erősen lepusztult krátermaradvány rekonstruálható, hasonlóan a még
keletebbre, a K-Mátrában korábban azonosított két kráterhez (Kékes DK, Nagy-Szár-hegy K).
A Galya-tető térségétől Ny-ra azonban a domborzat már nem az elsődleges vulkáni
formakincset tükrözi. Mikrotektonikai és vulkanológiai vizsgálataink során nagyléptékű
tektonikus lecsúszásokat és hatalmas vulkáni törmeléklavinákat (részben laharokat) mutattunk
ki, amelyek lapos, DK-i dőlésű síkok mentén (vagy azokhoz igazodva) mentek végbe. Ezek a
mozgások - amelyekre valószínűleg a vulkanizmus megszűnte után került sor, amikor a
hegység aszimmetrikusan kiemelkedett - nemcsak a vulkáni kőzeteket telepítették át, hanem
az eredeti formákat is gyökeresen átalakították. A jelenlegi adatok tükrében sem kaldera, sem
hasadékvulkánok, sem eredeti vulkáni kúpok nem rekonstruálhatók, megegyezően a Noszky
Jenő által a századelőn vallott nézettel és szemben az 1950-es évek vége óta széles körben
elterjedt felfogással. A mai formakincset véleményünk szerint vetőkhöz igazodó, feldarabolt,
túlnyomórészt lávakőzetek alkotta vulkáni takarómaradványok alkotják, amelyek eredetileg
kisebb, főleg effúzív kitörésközpontokból származhattak. Ez utóbbiak roncsainak biztos
azonosítása a meglehetősen egyveretű kőzettani-geokémiai bélyegek miatt a jövőben is
kétséges. A rekonstruált, nagyléptékű mozgásokat a pliocénban-pleisztocénban ÉNy-DK-i és
részben ÉK-DNy-i vetők mentén további elmozdulások hangsúlyozták ki: a Nyugat-Mátra
mai morfológiáját zömében ezekhez az irányokhoz igazodó orográfiai elemek uralják.
Bevezetés
Főként hidrotermás ércesedésének köszönhetően a Mátra (1/A ábra) a hazai földtani és
felszínalaktani kutatás egyik legalaposabban, legrégebb óta vizsgált hegysége (1/B ábra).
Ennek ellenére a mai formakincset adó vulkáni szerkezet mibenlétéről csak vázlatos és sok
tekintetben ellentmondásos kutatási eredmények láttak napvilágot. Több éve folyó
kutatómunkánkkal ezt a kérdést igyekszünk tisztázni. A feladat fontossága és szembeötlő
komplexitása miatt több tudományterület módszereit felhasználtuk. Így – a vulkáni
hegységben nyilvánvaló, elsődleges szempont, a vulkanológia mellett – különös hangsúlyt
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fektettünk a geomorfológiai, szerkezetföldtani és mélyszerkezeti viszonyok megismerésére.
További feladat a vulkáni képződmények alapos kőzettani-geokémiai és kormeghatározási
vizsgálata, korrelációja, ami a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel egyelőre csak vázlatosan
történt meg. Ugyancsak jövőbeli célkitűzés a hegység egészének és tágabb környezetének
vulkanológiai, vulkánszerkezeti elemzése.
1/A ábra A Mátra helyzete a belső-kárpáti vulkáni hegységek között (Karátson et al., 2001).

Jelen tanulmányban a Révue Géomorphologie c. folyóirat különszámában megjelent
közleményünk (Karátson et al., 2001a) magyar nyelvű, jelentősen kibővített változatát adjuk
közre. Munkánk a hegység legvitatottabb részének, a Nyugat-Mátrának a vulkánszerkezeti
újraértelmezése. A Nyugat-Mátra megjelölést a hegység űrfelvételen (1/B ábra) is
szembetűnő kettőssége alapján, és nem valamely földrajzi vagy földtani tájbeosztásnak
megfelelően használjuk. Nyugat-Mátrán tehát a merev csapású K-i gerinctől Ny-ra elterülő
nagyobbik hegységrészt értjük; ennek főgerincét az 1/B ábrán pirossal kiemeltük.
1/B ábra A Mátra hamisszínes LANDSAT TM-5 űrfelvétele (1984.10.19.).
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Kutatástörténeti előzmények
Saját eredményeink bemutatása és értelmezése előtt külön is célszerűnek látjuk ismertetni
a hegység vulkáni szerkezetére vonakozó korábbi ismereteket és nézeteket. Ezt két okból
tesszük. Egyrészt e munkákban, akár a legkorábbiakban is, számos esetben ott rejlenek azok
az információk vagy megfontolandó vélekedések, amelyeknek mellőzése súlyos hiba lenne.
Másrészt viszont a szakirodalom átnézéséből nyilvánvaló, hogy a munkák többségében a
megbízható, terepen ellenőrizhető és felhasználható adatok helyett túltengenek a koncepciók,
hipotézisek. Ezek gyakran éppen azért vezettek egymással homlokegyenest más
következtetésre, mert az alapadatok, amelyekből kiindulnak, hiányosak és ellentmondásosan,
nehezen, vagy nem értelmezhetők. Az is kiderül, hogy a legtöbb szerző nem, vagy csak igen
elnagyoltan foglalkozik a mai domborzattal. Jobbára nem a mai viszonyokból, hanem – ha
egyáltalán – egy, a hipotézisnek megfelelő, elképzelt vulkáni domborzatból indulnak ki,
holott a tényleges domborzat bármely vulkángeomorfológiai-vulkánszerkezeti tárgyú munka
leglényegesebb eleme, kiindulópontja kell hogy legyen.
A földtani képződmények eloszlását vulkánszerkezetileg értelmező első szerző Mauritz
Béla (1910), aki a hegységet egyetlen délre dőlő, megsüllyedt, nagy kéregdarabnak tekintette.
A hegység É-i részének kiemelkedése, D-i megbillenése és az e mozgásokhoz kötődő
vetőrendszer később széles körben elfogadottá vált (újabban lásd pl. Czakó és Zelenka, 1981).
A kibillenésnek, aszimmetrikus felépítésnek a képződményekben jelentkező egyik
bizonyítékául, szép példájául – többek között – a tari kőfejtőt mint a „középső-riolittufa”
típuselőfordulását érdemes felhozni. E kőbánya 350 m tszf. magasságban helyezkedik el, míg
az összlet további, kiemelt része – jól fejlett szintként (Varga et al., 1975) – 550-700 m tszf.
magasságban övezi a hegység északi gerincét.
A Mátra kiemelkedő kutatója, mindmáig egyik legjobb ismerője, id. Noszky Jenő
megfogalmazásában (1927) a hegység – a felismert tektonikus mozgások velejárójaként –
„részben leszakadási, részben lekopási peremmel bír”. Noszky a vulkáni képződmények és az
orográfiai viszonyok tanulmányozása során arra a következtetésre jutott, hogy „a látszólagos
külső formák, a kúprészletek, ormok, a kimagasló, meredek tetők, gerincek semmi egyebek,
mint kiesztergált takarórészletek”. Ő nemhogy kalderával, de még krátermaradványokkal sem
számolt. Igaz, erre vonatkozó érvekkel vagy bizonyítékkal nem szolgált, legfeljebb az általa
néhány száz m-re becsült erózió mértékét és a suvadások fontos szerepét említette. A
következő évtizedek e felfogásban nem hoztak változást. Kivételképpen említhetjük
Cholnoky Jenőt, aki Magyarország földrajza c. kötetében (1936) a Mátra D-i részén
„temérdek oldalkrátert” látott, ezek közül azonban, a kifelé dőlő rétegek alapján, csak a
Kékestől DK-re elhelyezkedő völgyfőt nevezte meg. A részletesebb szakmunkák közül Láng
(1955) monográfiája csupán azt ismétli, hogy „a vulkánikus formakincs nagy része
lepusztult”, és Székely (1960) szerint is „a nagy, eredeti kitörésközpontoknak csak a mélyen
lepusztult maradványai őrződtek meg”. E megfogalmazások voltaképpen a geográfus
szakirodalomban mindinkább eluralkodó tönkösödési szemléletet tükrözik. Bulla (1962)
szerint vulkáni hegységeink, így a Mátra is, egyenesen „hullámos felszínű tönkhegységgé”
pusztult le. Kategorikusan kijelenti, hogy „elsődleges vulkáni felhalmozódásformák
nincsenek”.
Hatását tekintve komoly változást az elsődleges formák kérdésében Szádeczky-Kardoss
et al. (1959) tanulmánya hozott. Szádeczky-Kardoss a Mátrát egyetlen nagy, Etna magasságú
rétegvulkán beszakadásos kalderamaradványának tekintette, melynek központjaként – az
intenzív hidrotermás kőzetelbontás és ércesedés alapján – Gyöngyösoroszit határozta meg. E
kalderára vonatkozóan azonban geomorfológiai vagy vulkanológiai bizonyítékokat,
megfontolásokat nem közölt. Kubovics (1970) a mátrai kalderát „rétegtömörüléses” eredettel
magyarázta. Feltehetően e szerzők nyomán Székely A. is megváltoztatta korábbi álláspontját.
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Székely (1970) először a hegységet hatalmas rétegvulkán „roncsaként” fogta fel, de a
kalderaelképzelést ekkor még csak megemlítette, és az elsődleges formák jelentős, bár nem
teljes lepusztulása mellett foglalt állást. Később aztán – elsőként – megkísérelte az addig csak
elvben rekonstruált nagy mátrai kaldera domborzathoz kötését is (pl. 1983). Elsősorban a vízés vízválasztó-hálózat alapján (Gábris, 1983) a nagy ny-mátrai kalderát méretben
szerényebbre vette: határát a Havas–Tóthegyes–Piszkés-tető–Galya-tető–Csór-hegy–
gyöngyösi Sár-hegy vonalon húzta meg, mintegy 13 kilométer átmérőjű ívben. Felfigyelvén
ezen kívül a hegység ÉNY-i részén a gerinchálózat összetettségére, ott további, kisebb
kalderát körvonalazott. Ez a kalderaértelmezés látott napvilágot Magyarország Nemzeti
Atlaszában is (1989). Ahogyan azonban a geológus kutatók többsége a morfológiai viszonyok
értelmezésével, úgy Székely (de más geomorfológusok, így Cholnoky, Láng vagy Bulla is) a
geológiai képződmények formához kötésével maradt adós. Mi több, semelyik munkában nem
találunk vulkanológiai magyarázatot a vélt kaldera (vagy kalderák) kialakulására
vonatkozóan.
A Mátra mindmáig legalaposabb, legátfogóbb monográfiájában Varga et al. (1975)
elsőként adták számos kőzetfeltárás leírását és értelmezését (2. ábra). Minden bizonnyal
annak köszönhetően, hogy nem térképezett kalderaképződésre valló vulkáni képződményt,
Varga Gy. kitörésközpontokként csak mélyen lepusztult lávaöntő kúpokat és
hasadékvulkánokat rekonstruált, amelyek szerinte tektonikus vonalakhoz igazodnak. E
felfogással lényegében Noszky irányvonalát követte. Habár a szerényebb méretű központokra
vonatkozó következtetése – terepi adatai tükrében – helytállónak mondható, monográfiájában
a kalderakérdést nem érintette, erre vonatkozó szerkezetföldtani adatokat nem közölt és nem
értékelt ki, ennélfogva a kortárs és későbbi kutatók eme „kaldera-ellenes” alapfelfogást nem
fogadták el. Ellenkezőleg, a „kaldera-párti” nézetet támogatták többek közt Siklóssy (1977) és
Baksa et al. (1981) érvei: (i) a gyöngyösoroszi ércesedés és a diatoma-előfordulások vélt
kalderabelseji helyzetének kimutatása, (ii) az érc- és kőzettelér-rendszer úgymond sugaras és
koncentrikus elrendeződése, (iii) ezen telérek tektonikus igénybevétele a „kalderabelsőben”,
és (iv) a vulkáni rétegsor „vastagodása” dél felé. Baksa et al. (1981) végeredményben a
robbanásos/eróziós kalderakeletkezés mellett érvelnek, mivel az aljzat, mint megállapítják,
kiemelt helyzetben van. E kérdéssel kapcsolatban már most le kell szögezni, hogy nemzetközi
példák alapján 10-15 km (de akár 5 km-nél nagyobb) átmérőjű kaldera csakis beszakadással
(és természetesen nagyszabású robbanásos kitörés közepette) keletkezhet.
A kalderamodellhez csatlakozott Balla Z. munkássága is. Ő először a Nyugat- és a KeletMátra eltérő csapású gerinceit egyazon kaldera peremének vízszintes, tektonikus
eltolódásával magyarázta (Balla és Havas, 1981). Ezt követően a földtani térképezés, illetve
geofizikai elemzés alapján gyökeresen megmásította elképzelését, és a hegységben – főként a
Bougueranomália-térkép alapján – kettős, D-en csonka kalderát valószínűsített, beszakadásos
eredettel, 20–25, illetve 13–15 km átmérővel (Balla és Szabó, 1986). Egy, a középsőriolittufát elvben az andezites sorozathoz kapcsoló feltevést leszámítva azonban ő sem hozott
föl a kalderaképződésre vonatkozó földtani-vulkanológiai érveket. Meg kell ugyanakkor
említenünk, hogy Balla megkísérelt figyelemmel lenni a mai domborzatra is. Etekintetben
igen tanulságos, hogy – habár munkájában kalderák mellett érvel – a Bouguer-anomáliák
lefutása alapján nem juthat más következtetésre, mint hogy a felszín(közeli) és a
kalderaszerkezet nem egyezik. „A felszínközeli félgyűrűs szerkezet süllyedéke nem egy
kalderát jelez, hanem a külső és belső aljzatkiemelkedés közötti süllyedéket.” Balla még egy
fontos körülményt megemlít: a Bouguer-anomáliák a vélt (kaldera)gyűrűket D-en csonkán
hagyják, ami vagy „törésekkel”, vagy azzal magyarázható, hogy a „süllyedés a
maradékanomália-képet annyira megzavarta, hogy az ívek nem ismerhetők fel”. (Innen már
nem nagy lépés, hogy a kalderák elsüllyedésének a tényét is megkérdőjelezzük.).
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2. ábra A Mátra hegység egyszerűsített földtani térképe Varga et al. (1975) nyomán, a jelen tanulmányban hivatkozott feltárás-számokkal és a
valószínűsített Galya-kráter körüli lávaárak mérési adataival.
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Ami a kalderakérdésen kívüli vulkáni központokat illeti, már láttuk, hogy Cholnokyt
leszámítva egyetlen szerző sem foglalt állást eredeti kráter- vagy vulkánikúp-maradványok
mellett. (Kivételként legújabban Kiss J. et al. 1996-ban a k-mátrai Nagy-Szár-hegy körül
krátert rekonstruáltak.) Ugyanakkor a számos helyen felismert hatalmas lávaár-részleteket
mindenki igyekezett legalább elvben összekapcsolni az egykori központok lepusztult
maradványaival. Balla (1984) például – a lávafolyások általa megállapított kőzettani„faciális”különbségei alapján – számos, a gerincen ülő „kitörési központot” feltételezett: az
úgymond első kalderabeszakadást követően a Nyikomit és Óvárit, majd Galyatetőit, a
másodikat követően a Tippanosit. Ezekről egyébként részben már Varga Gy. et al. (1975) is
mint a „fedőandezitek” lepusztult központjairól írtak. Varga emellett terepi megfontolások
(pl. a durva piroklasztitokban a szemcseméret növekedése) alapján nemcsak a főgerincen,
hanem másutt is próbált következtetni a centrumokra (pl. Tóthegyes, Világos-hegy, Hidegkút-hegy, Havas-hegy). Baksa et al. (1981) szerint a fedőandezitek a nagy ny-mátrai
kalderaperem mentén törtek ki, annak kifejtésével azonban adósak maradnak, mi az oka, hogy
ezek az andezitek a kalderán belüli gerinceken – és másutt is – nagy mennyiségben jelen
vannak, mégpedig sokszor ugyanolyan tszf. magasságban (vö. 2. ábra)!
Végül, de nem utolsó sorban rá kell mutatnunk, hogy habár szinte valamennyi említett
szakirodalmi munkában nagy szerepet kapnak a hegységet behálózó tektonikai vonalak,
illetve jelentős hatásuk a mai szerkezetre (lásd elsősorban Czakó és Zelenka, 1981), e „hatást”
a vulkáni formakincsre egyetlen tanulmány sem elemzi. Másszóval, a mindenki által elismert
nagymérvű tektonikai átalakítás – a kibillenés és a vetőrendszer működése – ellenére a vélt
kalderá(k) morfológiáját valamennyi kaldera-párti szerző „épségben hagyja”, és legfeljebb a
D-i rész lezökkenésével, betemetődésével számol. Saját munkánkban erre a nyilvánvaló
ellentmondásra is választ igyekeztünk keresni.
A Nyugat-Mátra geomorfológiai és geológiai felépítése
1. Geomorfológiai (orográfiai) jellemzők
A hegység Ny-i részének legfőbb geomorfológiai ismérve a vízválasztó (gerinc) íves, bár
meg-megszakadó lefutása, valamint tőle D-re a derékszögű, ÉNy-DK-i és ÉK–DNy-i gerincés völgyhálózat (1., 3. ábra). Utóbbiból az ÉNy-DK-i csapású Kövicses-patak völgye és a
völgyet határoló gerincek a legmarkánsabbak, amelyek Czakó és Zelenka (1981) űr- és
légifelvétel-elemzése szerint – korábbi szerzők (Noszky, 1927; Szentes, 1939; Schréter, 1940)
munkássága nyomán – az ilyen irányú, késő-miocén–kora pleisztocén, „észak-magyarországi”
tektonikai rendszerhez igazodnak.
Ha részletesebben szemügyre vesszük ezt a merev csapású gerinc- és völgyhálózatot, a
digitális domborzati modellből (DEM) szerkesztett gerinctérkép (3. ábra) és oldalnézeti kép
(4. ábra) világosan mutatja, hogy a Muzsla egyenes csapású gerincét a Kövicses-patak völgye
mintegy kettévágja. E völgytől ÉK-re a Mátrabérc szabályos, íves gerince következik, majd
tovább K felé a Galya-tető térségének 950 m fölötti, még magasabb tömbje. Ez utóbbi terület
topográfiája azt mutatja, hogy a Galya-gerinc valójában kettéágazik két, egyforma magasságú,
alacsonyabb gerincre, a markáns Mátrabércre és a bizonytalanabb rajzolatú 1 a-b gerincre. A
Galya-gerinctől Ny-ra szintén lealacsonyodó gerincek (2 a-b) húzódnak a K-Mátrával határos
Nagy-völgy felé. A 2b gerinc a Muzslához hasonlóan merev csapású, és a 2a is, a 2b is ÉNyDK-i lefutású. A nem merev csapású gerincek – pl. a Mátrabérc vagy a Galya-gerinc – enyhén
hullámos lefutásúak, amit már Noszky (1927) és utána sokan mások is (legújabban lásd
Szabó, 1996) utólagos, kisebb-nagyobb suvadásokkal magyaráztak.

6

Földrajzi Konferencia, Szeged 2001.

3. ábra A Nyugat-Mátra gerinchálózata az 1:50 000-es méretarányú topográfiai térképből
készült, 10 m-es felbontású digitális terepmodell (DEM) alapján (Karátson et al., 2001).

4. ábra A Nyugat-Mátra DEM-ből szerkesztett oldalnézeti képe, mintegy kétszeres
magasságtorzítással.
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Baksa et al. (1981) kalderapereme a Muzsla, Mátrabérc, Galya és 2b gerincszakaszokból,
míg Székely (1983) kisebb kalderája az 1 a-b, Galya és 2b gerincszakaszokból áll össze. A
gerinchálózat mintázata azonban – az űrfelvétel és a DEM-ből szerkesztett ábrák alapján –
egyértelműen a fentebb vázolt regionális tektonikai irányokat tükrözi. A név vagy szám
szerint említett gerincszakaszokon kívül jellegzetes ÉNy-DK-i irány mondható el az 1 a-b
gerincekből DK felé kiágazó, vagy a Muzsla-gerincből D-i irányban húzódó oldalgerincekre
is. Esetenként erre merőleges, ÉK-DNy-i irányú gerincek is felismerhetők. Ezen irányok
nincsenek összhangban egy esetleges kalderabelső (vagy több kaldera) összetartó, ágas vízés gerinchálózati mintázatával. Ugyanez mondható el a vélt kalderaperemek
lejtésviszonyaival kapcsolatban. A peremek – vízválasztók – É-i lejtői 15-30, D-i lejtői 5-15oosak, tehát éppen ellentétesek, mint egy valódi (befelé meredek, kívül lankásabb)
kalderaperem esetében. A lejtésviszonyok csak a Mátrabérc két oldalán (a Székely-féle kis
kaldera egyik szakaszán) egyeznek meg, ez a terület tehát kivétel, és a meredek D-i lejtők
magyarázatra szorulnak. A későbbekben e kérdésre is visszatérünk.
2. Földtani felépítés
A Mátra egyszerűsített geológiai térképén (2. ábra) az első fontosabb vulkáni
képződmény a finomszemcsés, rétegzett, legfeljebb 40 m vastag alsó-miocén „alsó-riolittufa”,
amely a belső-kárpáti mészalkáli vulkanizmus első nagyelterjedésű terméke (Noszky, 1927;
Varga et al., 1975; Hámor et al., 1985). A rákövetkező „alsó andezittől” barnaszénelepes
rétegek és a 200-400 m vastag, sekélytengeri slírösszlet választja el. Az 50-100 m vastag,
többnyire erősen bontott alsó andezit lávafolyásokból és lávabreccsából áll. Ezeken települ
egyrészt a már említett, 30-100 m vastag, dácitos összetételű „középső riolittufa”, amely az ÉMátra középső-felső szintjét mintegy végigkíséri, másrészt a bizonytalan rétegtani helyzetű
piroxénandezit extrúziók sora a K-Mátrában (pl. Csákánykő). Az eddig felsorolt kőzetek a
közbetelepült üledékes rétegek és a tágabb szomszédság földtani analógiái alapján
sekélyvízben vagy mocsári környezetben rakódtak le, bár a vulkanizmus alkalmanként
(különösen a középső riolittufa esetében) a helyi medencéket feltöltve szárazulativá válhatott
(Varga et al., 1975). A legfelső, legfiatalabb, általában többszáz m vastag (fúrásokban 1200
m-t is elérő) vulkáni összletet Varga et al. (1975) „középső rétegvulkáni” sorozatra és
„fedőandezitre” osztotta, Balla (1984) viszont e kettéválasztást nem látta megalapozottnak.
Valamennyi említett kőzettípus teljes kifejlődésben tárul fel a hegység É-i előterében és
meredek É-i lejtőin, D-en viszont – legalábbis Varga et al. (1975) térképén – csak a középső
andezitsorozat bukkan elő, valamint kis riolit extrúziók (pl. Kis-hegy). Igaz, Varga et al.
(1975) a D-i lejtőkön „elszigetelt” tufaelőfordulásokat is említenek, de ezeket a középső
sorozat részének tekintik. A középső riolittufára következő valamennyi képződmény
(andezitek, riolit) szárazulaton rakódott le (Varga et al., 1975).
A hegységet felépítő képződmények vulkanológiája
Alábbiakban a vulkáni képződményekre vonatkozó saját terepi vulkanológiai és kőzettangeokémiai eredményeinket ismertetjük.
Dácit lapillitufa
Ez az összlet, amely a Mátra hegységi részének legkiterjedtebb alapját képezi, rosszul
osztályozott, tömeges, alárendelten rétegzett, horzsakőgazdag, fehéressárga lapillitufa (6/A
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ábra), helyenként kovásodva, zöldes/lilás árnyalattal. A horzsakő biotitgazdag, átlagos
átmérője 3-8 cm. A tari kőfejtőben (46. lelőhely a 2. ábrán) a horzsakövek nagyobbak (10-15
cm-ig), és az összletben függőleges szegregációs csatornák figyelhetők meg (6/B ábra).
5. ábra A Nyugat-Mátra kőzeteinek Si2O / K2O diagramja J. Gill (1981) kőzetosztályozása
alapján. 1: a horzsaköves lapillitufa üvegszilánk-mintái (Tar, 46. lelőhely); 2: litikus minták
ugyanonnan; 3: középső andezit-sorozat; 4: fedőandezit-sorozat (utóbbiak lelőhelyeit lásd a 2.
ábrán és a szövegben).

A horzsakő és az üvegszilánkok összetétele (5. ábra) K 2O/Na2O = 2,0–2,2). A biotit J.
Abdel-Rahman (1994) osztályozása alapján mészalkáli jellegű. A lapillitufában – egész
Mátra-szerte – ritkásan, egyenletesen eloszolva cm-es tartományba eső andezites litikus
részek is előfordulnak, de szabályszerű méretnövekedést vagy más, kürtőközelségre utaló
bélyeget nem találtunk. A lapillitufában lévő litikus részek főelem-összetétel alapján nagy Ktartalmú mészalkáli andezites jellegűek, és a Mátra lávakőzeteinek összetételbeli trendjébe
esnek (5. ábra). A tömeges megjelenés, a nagymennyiségű horzsakő és a szegregációs
csatornák jelenléte elsődleges, forró lerakódást sugall, ezért az üledék zömét ignimbritnek
tekintjük. A helyenkénti rétegzettség és bontottság (pl. 41. lelőhely), rétegzett
vulkanoklasztikus breccsa fedőüledék jelenléte (46. lelőhely), továbbá vulkáni agyag- és
aleuritrétegek közbetelepülése (l. alább) szin-eruptív, sekélyvízben történt áttelepítést is
valószínűvé tesz (Cas és Wright, 1991; Cole és DeCelles, 1991; magyar példákon Karátson
és Németh, 2001). Ami az ignimbrit forrását illeti, (i) a horzsakövek rendesen kis mérete, (ii)
kisméretű, kis mennyiségű litikus jelenléte, (iii) kürtőbreccsák és más kalderához kapcsolódó
bélyegek hiánya egyaránt távoli lerakódásra vall, talán a tari kőfejtő kivételével, amely a
forráshoz közelebb lehetett. Keleti irányú vastagodása és egyre nagyobb méretű litikus
szemcséi alapján a lapillitufa lehetséges központjait Varga et a. (1975) és Baksa et al. (1981) a
K-Mátrába vagy a hegység DK-i előterébe helyezik. Mindezek alapján a Ny-Mátrában sem
nagyszabású ignimbritkitörés, sem ennek térbeli kapcsolata egy helybéli kalderával nem tűnik
valószínűnek.
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6/A ábra Válogatott kőzetfeltárások fényképei a Nyugat-Mátrából. A: Laza ignimbrit a
Mátrabérc D-i oldalában (20b lelőhely a 2. ábrán), elszórtan cm méretű litikus szemcsékkel.

6/B ábra Szegregációs csatorna (nyíl) a tari dácittufában (Tar, kőfejtő, 46. lelőhely).
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Vulkáni agyagkő/aleurit
Ezt a képződménytípust eleddig nem különítették el a középső riolittufától vagy a
középső andezites sorozattól, habár ezekkel, úgy tűnik, szoros térbeli kapcsolatban van. A
legfontosabb előfordulások (16. és 20. lelőhely, 6/C ábra) a Mátrabérc Ny-i szakaszán
vannak, azaz, a Baksa et al. (1981) és más szerzők által javasolt kalderaperem mentén. E
területet Varga et al. (1975) a középső andezithez tartozónak, Balla (1984) andezittel fedett
andezittufának térképezték. Terepi adataink alapján a Mátrabérc fő alkotója a középső
riolittufán kívül akár 200 m vastagságú, jobbára tömeges, ritkábban rétegzett, aleurit és
homok szemcseméretű, alárendelten horzsakőtöredékeket tartalmazó vulkáni-üledékes összlet,
amelyet helyenként (pl. Ágasvár) 20-50 m vastag andezitláva sapka fed. Habár közvetlen
érintkezést nem figyeltünk meg, az összlet a középső riolittufa és néhány, pados elválású
piroxénandezit telér beágyazó képződményének tűnik. (A telérek helyenként át is sütötték a
laza lapillitufát és a vulkáni-üledékes összletet.) Kisebb, szórványos előfordulásai vannak a
vulkáni agyagkő-aleurit-összletnek D-en a Kis-hegy elkülönülő riolit lávadómja körül (60.
lelőhely), a mátrafüredi műúton (72. lelőhely) és a Mátrabérc DNy-i végében is (38. lelőhely).
Habár megbízható ősföldrajzi rekonstrukciót csak további, főként őslénytani adatok alapján
lehet kialakítani, az ignimbrit és a leírt vulkáni-üledékes rétegek együttes jelenléte megerősíti
a korábbi nézetet, nevezetesen, egy feltöltődő közepes- vagy sekélyvizű szigettenger létét (vö.
Varga et al., 1975).
6/C ábra Tömeges, aleurit szemcseméretű, részben horzsakőtöredékes, összetett vulkániüledékes sorozat a Mátrabércen (20a lelőhely). A nyilak vetőkre mutatnak.

Andezit-bazaltandezit lávakőzetek
E kőzet zöme piroxénandezit. Kubovics (1970) és Varga et al. (1975) a középső andezites
sorozatot különféle szöveti bélyegekkel és eltérő mállási tulajdonságokkal jellemezte, míg a
fedőandezitek szerintük egységesebbek és üdék, nem bontottak. Mind a középső, mind a
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fedőandezitet főként lávakőzetek alkotják, előbbihez azonban vulkanoklasztikus
képződmények is tartoznak. Ami a két csoport közötti földtani különbségtételt illeti, a Varga
et al. (1975) által közölt kémiai elemzések átfednek egymással. A különbséget, úgy tűnik,
nevezett szerzők inkább a magassági helyzetre alapozták: a fedőandezitek a legmagasabb
csúcsokat, gerinceket „fedik” (vö. 2. ábra). Másrészről viszont a korábbi (Balogh, 1984;
Hámor, 1985) és újabb (Pécskay és Zelenka, szóbeli közlés) K/Ar-koradatok valóban eltérnek,
a kora bádenitől (kb. 15,5) a szarmatáig (13,0 millió év) terjedő értékekkel, így az
andezitsorozat felosztásának kérdése még tisztázásra szorul.
A lávafolyások forrásával, származásával kapcsolatban Varga et al. (1975) általában
(akárcsak Noszky) hasadékvulkánokat feltételezett, és mint említettük, számos szerző a mai
magaslatokat az egykori központok eredeti formájukban már felismerhetetlen romjaként fogta
fel. (Varga szerint pl. „a kráterek, kitörési centrumok pontos helye ma már nem ismerhető
fel.”) Krátermaradványokat csak a K-Mátrában valószínűsített Cholnoky (1936) és Kiss et al.
(1996). Ezen nézete(ke)t munkahipotézisként elfogadva, saját terepi adataink és a légi- és
űrfelvételek elemzése alapján a Ny-Mátrában bizonyítékokat találtunk egy további
krátermaradvány meglétére. A Galya-tetőtől D-re eső területen (2., 10. ábra) (i) a pados
elválású lávaár-maradványok dőlésszög- és dőlésirány-értékei, (ii) a Csukás-Cseternáspatakok körüli körkörös gerinc, (iii) az e gerincen belüli összetartó völgy- és vízhálózat, végül
(iv) az erős hidrotermális kőzetelbontás a völgyek fenekén (pl. Csongrádi, 1982) mélyen
lepusztult, de egyértelműen kirajzolódó krátermaradványra utal (Galya-kráter). Varga et al.
(1975) földtani térképe alapján a rekonstruált központot felépítő kőzetek alsó-középső része a
középső andezites sorozatba, kráterpereme a fedőandezitbe tartozhat, tehát mindenképpen
jelentékeny lávaöntő központról lehet beszélni.
Geokémiai vizsgálatunkhoz mind a középső (17., 24., 26. lelőhely), mind a
fedőandezitből (22, 34, 44b lelőhely) 3-3 üde mintát gyűjtöttünk a Ny-Mátrában.
Felhasználtuk Downes et al. (1995) két publikált elemzését is. A kémiai összetétel alapján a
vizsgált kőzetek a bazaltandezit és a dácit között foglalnak helyet és határozott trendet
alkotnak a Si2O / K2O diagramon (5. ábra). J. Gill (1981) beosztása alapján a nagy Ktartalmú mészalkáli kőzetek közé tartoznak. Feltűnő, hogy a dácit lapillitufában található
horzsakövek és üvegszilánkok üvegösszetétele szintén e trendbe esik. Az egységes, lineáris
trend egyazon, egyszerű magmadifferenciációs folyamatra utal a vulkáni kőzetek képződése
során. A középső és a fedőandezit egyes tagjai között ugyanakkor – a vizsgált minták alapján
– nem rajzolódik ki különbség.
A Ny-Mátra egyedi, jellegzetes kőzettípusa a K-trachit (Kubovics, 1970; Varga et al.,
1975; Varga, 1992, 2. ábra). Ez a kőzetféleség andezitből keletkezhetett kálimetaszomatózis
útján, szerkezeti vonalak mentén (Kubovics, 1970). A kálitrachit főleg mint lávakőzet fordul
elő, de a vulkanoklasztitok között is megtaláljuk (lásd alább). A kálidús kőzetekben jellemző
az adulár-szericit ásványátalakulás, ami a gyöngyösoroszi ércesedésnek is sajátos vonása. A
hasonlóság a két kőzetelbontási folyamat idő- és térbeli rokonságra enged következtetni
(Gatter et al., 1999 és szóbeli közlés).
Vulkanoklasztikus breccsa
Terepi és fúrási adataik alapján Varga et al. (1975) a középső riolittufát követően
képződött andezitek mintegy felét törmelékes kőzetnek, ezen belül agglomerátumnak,
lávaagglomerátumnak és tufabreccsának tekintette (az egész Mátrára vonatkozóan). Saját
terepi adataink szerint viszont, legalábbis a Nyugat-Mátrában, a durvaszemcsés
vulkanoklasztitok részaránya igen kicsi, és nincsenek meggyőző adatok jelentősebb
képviseletükről a mélyfúrásokból sem. Piroklasztikus breccsára utaló bélyegeket (pl.
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monolitológia, szögletes/hólyagos szemcsék sugaras elválása, szegregációs csatorna, jelentős
mennyiségű mátrix) nem találtunk. Az „agglomerátumok” nagyobbik része autoklasztikus
lávafolyás jellemzőit viseli magán (nagy szemcse/mátrix arány, monolitologikus összetétel,
átmenet töredezett lávakőzetből lávabreccsába: pl. Nagy-Hársas, 64. lelőhely).
Monolitologikus törmelékár-üledéket is térképeztünk (pl. Óvár, 19. lelőhely). Heterolitikus,
finom- és durvaszemű (maximum 50 cm szemcseátmérőjű), a középső riolittufa horzsaköves
ár-üledékeivel öszefogazódó, rétegzett vulkanoklasztikus tömegár-üledékeket ismertünk meg
két helyen (Muzsla-gerinc DNY, 38. lelőhely, és a tari kőfejtő tetőszintje, 46. lelőhely).
Ezeket azonban térben nem tudtuk a felette következő andezites sorozathoz kapcsolni. A nagy
láva/breccsa arányból kiindulva arra következtetünk, hogy a Nyugat-Mátra középső
riolittufánál fiatalabb vulkanizmusát lávaöntő működés uralta, szemben más magyarországi
hegységekkel, ahol jelentős, robbanásos lávadóm-működésre került sor (pl. Börzsöny:
Karátson et al. 2000; Visegrádi-hegység: Karátson et al. 2001b).
Azokat a szórványos, korábbi adatokat és feltevéseket viszont, amelyek nagytömegű
törmelékár(lahar)- és törmeléklavina-üledékekre vonatkoznak (Varga et al., 1975), saját
terepmunkánk megerősítette és térben kiterjesztette. Alábbiakban e képződmények három fő
előfordulását írjuk le, amelyeknek vulkánszerkezeti szempontból nagy jelentőségük lehet. Az
igen korlátozott feltárásviszonyok miatt az értelmezés bizonytalanságait nem hagyhatjuk szó
nélkül.
6/D ábra : Rétegzett vulkáni-üledékes összlet a Mátrabércen (16. lelőhely).
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Vöröskő-bérc–Hideg-kút-hegy Ny-i lejtő
E helyen egy korábban még le nem írt útbevágás látványos kőzetegyüttest tár fel mintegy
500 m hosszúságban (66. lelőhely). Ny-i részén finomszemcsés, több színű tufa váltakozik
erősen összetört lávablokkokkal (6/E, F ábra).
6/E ábra : Valószínűsített törmeléklavina-feltárás a Hideg-kút-hegytől ÉNy-ra (66. lelőhely):
eltérő színű tufa szétszakadt, salakos lávadarabokkal (fekete nyíl) és összeillő mintázatú
széttört lávatömbökkel (fehér nyilak).

A mátrix és a beágyazott láva- és salakdarabok eltérő kőzettani összetételét már Varga et
al. (1975) is említette. Vöröses, salakos, bazaltandezit bombákat a Muzsla–Hideg-hegy
gerincrégió lejtőin is találhatunk (pl. 81. lelőhely). Az útbevágásban K felé, ugyanabban a
szintben a finomszemű mátrixot erősen összetört andezitkőzetek (lávaárak, telérek vagy
megablokkok) váltják fel, amelyek helyről helyre különböző elválási típust mutatnak (tömbös,
durvapados, vékonylemezes stb.). A feltárás szedimentológiai bélyegei (eltérő
szemcseméretek és kőzettípusok, erősen töredezett, többféle andezit, kőzetdarabok illeszkedő
törési mintázata) vulkáni törmeléklavina-eredetet sugallnak. (A felsorolt jellemzőkről
magyarul lásd még Karátson, 2001.) A leírt bélyegek egyébként megegyezni látszanak más, a
Hideg-kút-hegy környékén lévő feltárások leírásával (Varga et al., 1975), például:
„kovásodott, fehér vagy halvány rózsaszínű átalakult kálitrachit tufa, (…) álbreccsás
szerkezettel, (…) homokkőzárványokkal”. Újabban Kiss et al. (1996) megemlítik, hogy a
káligazdag kőzetek tektonikus mozgások nyírási zónájában kelekezhettek.
A Mátrafüred–Sástó műút bevágása
Ezt a feltárást (90. lelőhely) eredetileg Varga et al. (1975) írták le a 60-as években
folytatott földtani felvételezés során, amikor a műút épült. Sajnos, a feltárás java része azóta
megsemmisült vagy növényzet borítja. Varga 10 m vastag, elszigetelten kibukkanó, fehér,
horzsaköves, biotittartalmú tufát ír le, amely „andezitagglomerátummal” keveredik. A
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feltárást képen is bemutatta (6/D ábra); a keveredést lahar vagy törmeléklavina eredettel
magyarázta. Mi több, megemlíti, hogy hasonló „keverékkőzet” Abasár É-i végén is
megtalálható. A 90. feltárásban jelenleg csak a biotitos tufa egy kis foltja bukkan ki, amelyet
az úton D felé, ugyanabban a szintben andezitbreccsa vált fel. A tufában <1 cm nagyságú,
fehér, finomszemcsés tufából álló koncentrikus akkréciós lapilli is előfordul. Ez utóbbi
képődményt a Nyugat-Mátrában másutt nem találtuk meg, Varga et al. (1975) viszont Abasár
É-i végében hasonló akkréciós lapilliról tesz említést a „különböző kifejlődésű tufák”
egyikében. Feltárások hiányában az akkréciós lapilli forrását vagy eredeti képződési
mechanizmusát nem áll módunkban kiértékelni.
6/F ábra A feltárás bal oldala: töredezett lávatömb (fehér nyíl), jobbra eredetileg sugarasan
elvált, utólag összetört, finomszemcsés tufába ágyazódó andezitblokk (kalapács mint méreta.).

6/G ábra : Varga et al. (1975) felvétele Mátrafüredtől É-ra a műúton (90. lelőhely): fehér tufa
és durvabreccsa keveredése, amit a szerzők törmeléklavina mechanizmussal magyaráztak.
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Abasár–Markaz hegylábi területe
Az Abasártól É-ra húzódó lejtők, útbevágások és É-i végében egy összetett kőfejtő
finomszemcsés, többszínű tufát tárnak fel különböző szövetű és színű lávadarabokkal. A
színárnyalatok és a szöveti kép (6/H ábra) a Vöröskő-bérci (66.) feltárásra emlékeztetnek.
6/H ábra Szétszakadt, salakos lávafoszlányok Abasár (Pálosvörösmart) fölött.

A kőfejtők egyikében (amely sajnos ma súlyosan környezetszennyező szemétégető)
erősen összetört, repedezett, több m hosszú láva- vagy telérkőzet fordul elő finom- vagy
középszemcsés, enyhén rétegzett lapillitufában (6/I ábra).
6/I ábra Széttört lávatest (nyíl) felhagyott kőfejtőben Abasár (Pálosvörösmart) fölött.
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A széttört kőzet jelenléte lahar vagy törmeléklavina szállítási mechanizmussal
magyarázható. Markaztól É-ra egy kis, felhagyott kőfejtőben és egy É-ról betorkolló
vízmosásban Varga et al. (1975) összetett laharüledéket írtak le, egy „savanyú tufaközbetelepülést” is megemlítve. Ez a laharüledék - finomszemcsés, alsó részétől eltekintve igen különböző szemcseméretű piroxénandezit breccsa, helyenként hatalmas, akár 8-10 m
átmérőt elérő, erősen összetört kőzettömbökkel (6/J ábra; lásd még Karátson 2001). Varga et
al. (1975) szerint az üledék „nagy lahar vagy törmeléklavina eredménye”: ez az értelmezés a
nagy tömbök mérete és gyakorisága alapján véleményünk szerint helytálló.
6/J ábra Nagy tömbök laharüledékben Markaztól É-ra.

Szerkezetföldtan
A geomorfológiai értékelés, a törmeléklavina-üledékek eloszlása és a Mátra tektonikájára
vonatkozó korábbi eredmények alapján a jelenlegi orográfiai viszonyok megítélésünk szerint
nem az eredeti vulkáni szerkezetet sugallják. A mai domborzat, a gerincek futása, úgy tűnik,
erős tektonikai hatások, ezen belül elmozdulások nyomát viseli magán. E feltevés igazolására
szerkezetföldtani vizsgálatokat végeztünk. A vetőirányok meghatározása segítségével
következtetni tudunk a hegységszerkezetre is. Alábbiakban ezen vizsgálatainkat mutatjuk be,
továbbá elemezzük a korábban már említett telérrendszert, és kiértékelünk egy újonnan
szerkesztett gravitációs anomália-térképet is.
Vetőirány-mérések
A nem összesült, laza középső-riolittufa és a vulkáni agyagkő-aleurit nagyszámú
kőzetfeltárását vizsgáltuk meg a Mátrabérc – a sokak által feltételezett kalderaperem – teljes
hosszában. Célunk az volt, hogy megtaláljuk a tektonikus felszínek mentén valószínűsített
elmozdulások nyomait. Az azonosított vetők valóban elvetik az említett üledékekben
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megfigyelt rétegzést, és igen gyakran csúszási nyomokat mutató lineációkat és vetőkhöz
kapcsolódó mikroszerkezeti bélyegeket tudtunk megfigyelni és megmérni. A
legjellegzetesebbek az ÉK-DNy-i csapású, lapos (kb. 45o-os) vetők, normál levetéssel DK
felé. Ezek a Mátrabérctől D-re húzódó Csörgő-patakvölgy közelében/oldalában mutathatók ki,
amely elválasztja egymástól a központi nagy andezittömegeket és magát a Mátrabércet. A
mért vetőket J. Angelier (1979) módszere alapján értékeltük ki, hogy következtetni tudjunk a
paleofeszültségtér irányaira.
Két, egymásra merőleges paleofeszültség-tenzort állapítottunk meg. Az egyiket ÉNy-DK-i
összenyomás (kompresszió) és ÉK-DNy-i széthúzás (extenzió) jellemzi. Az ÉNy-DK-i irányú
normálvetők és a NyÉNy-KDK-i irányú jobbos vetők ezen feszültségtér befolyása alatt
működhettek. A másik, a fent említett, gyakori tenzort ÉNy-DK-i irányú extenzió jellemzi,
függőlegeshez közeli összenyomódási iránnyal. Valamennyi ÉK-DNy-i irányú normálvető e
feszültségtér hatására működhetett.
A feszültségterek kronológiáját nehéz megállapítani. Egyidős deformációs szerkezeteket
nem tudtunk kimutatni, így a mért vetők elvben bármikor kialakulhattak a középső-miocén
óta. A Mátra környezetéből, főként a Ny-i szegélyről ugyanakkor számos szerkezetföldtani
mérés ismeretes (pl. Benkovics, 1991). Figyelembe vettük a Bergerat és Csontos (1987) által a
Mátra és a Bükk térségére meghatározott vetőirányokat is. Mindezeket összefoglalva
megállapítható, hogy a középső-miocén vulkáni képződmények mindkét feszültségtér hatását
magukon viselik. A Nagy-Hársastól É-ra lévő szurdokpüspöki diatomabányából Bergerat és
Csontos (1987) ÉNy-DK-i extenziót jelző, konjugált normálvetőket mutattak ki. Benkovics
(1991) hasonló megfigyelései más, Mátra környéki szarmata üledékekre vonatkozóan szintén
arra vallanak, hogy az ÉNy-DK-i extenzió szarmata utáni. Fodor et al. (1999, 3. sz. ábrájuk)
részletes vizsgálatokkal egy korai inverziós fázist mutattak ki, amely késő szarmata ÉNy-DKi kompressziós iránynak felel meg. Ezt kibillenés, és a késő-miocénban (9-6 millió éve) ÉNyDK-i irányú extenzió követte. Az utolsó megállapított szerkezeti fázis pliocénnegyedidőszaki, mégpedig ÉÉNy-DDK-i irányú kompresszió.
A Zagyva-árok (1/A ábra) szeizmikus szelvénye (Benkovics, 1991) arra vall, hogy az
árok a szarmata–alsó-pannon határán nyílt fel, ÉNy-DK-i extenzió következtében. Egy
későbbi szerkezeti esemény a délies dőlésű rétegek egy részét lepusztította. Ezt az eróziót
valamely kései kompressziós fázisnak tulajdoníthatjuk. A legmélyebb erózió, legalábbis a
Mátra Ny-i részén, a hegység főgerincének térségében is megfigyelhető, ahol – mint fentebb,
a vulkáni kőzetek bemutatásakor ismertettük – feküképződménynek tekinthető vulkániüledékes rétegek bukkannak ki. E kiemelt és lepusztított terület NyÉNy-KDK-i irányú, ami
megfelel egy É-D-i kompressziónak. Mivel a pannon rétegek (az alacsonyabb térszíneken)
szintén mélyen lepusztultak, a kiemelkedésnek pannon utáninak kell lennie.
A szerkezeti irányok és viszonylagos kronológiájuk kimutatásához Czakó és Zelenka
(1981) űrfelvételeket értékeltek ki. Ennek segítségével a Mátrában két regionális törészónát
állapítottak meg: egy lineáris, fiatalabb ÉNy-DK-it és egy meg-megszakított, idősebb ÉKDNy-it. (Ezeket, ugyanilyen időbeli sorrenddel, bár kevésbé helyhez kötve, már Noszky J. is
felvázolta 1927-ben). Czakó és Zelenka (1981) a fiatalabb, lineáris vetőket oldaleltolódásos
vagy normálvetőnek, míg az idősebb, ívesebb lefutású vetőket kompressziós eredetűnek
tekintették. Megjegyezzük, hogy a laposabb normálvetők szintén mutathatnak íves lefutást.
Czakó és Zelenka (1981) az idősebb, ÉK-DNy-i vetőrendszert késő miocénnak, a fiatalabb,
ÉNy-DK-it plio-pleisztocénnak vélte. Utóbbi irányt legszebben a Kövicses-patak völgye őrzi
(1/B, 2., 3., 10. ábra).
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Mélyfúrási adatok
A mátrai fúrások többségét az 1940-es–60-as években mélyítették szén- és érckutatás
céljából (lásd a Magyar Földtani Intézet adattárát). Sajnos, ezek dokumentációjában kevés
vulkanológiai adatot találunk, szerkezetföldtani szempontból viszont számos megjegyzés igen
hasznos.
8. ábra Kiválasztott mélyfúrások vázlatos szelvényei MÁFI adattári jelentések (Hasznos-1:
300/1, Gyöngyöspata-2: 268/33, Mátraszentimre-2: 1568/2) alapján, kiemelve a főbb
szerkezetföldtani megállapításokat.

A Kövicses-patak kivezetése környékén számos szénkutató fúrás mélyült. Ezekben (pl.
Hasznos-1, 8. ábra, helyét lásd a 2. ábrán) a legfontosabb szerkezetföldtani megfigyelés
csúszási felszínek jelenléte. Vitális (1942) szerint, aki a fúrási jelentést összeállította, a
Hasznos-1 fúrás vetőben mélyült, amit „a sok meredek csúszási lap, olajnyom, és a
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szénképződmények igen nagy elvékonyodása” bizonyít. A csúszási síkok többsége agyagban
vagy tufás agyagban, néhánya lávakőzetben fordul elő.
A Mátraszentimre-2 fúrást (2., 8. ábra), előbbivel ellentétben, vastag andezites összletben
mélyítették. Az 1200 m mély szerkezetkutató fúrás célja az enyhén D-re dőlő középső
riolittufa elérése, harántolása volt, amelynek szintjét a szomszédos, É-abbi fúrások alapján
560 m tszf.-re becsülték. Azonban még a fúrásnak a tengerszint alatt 376 m-t elérő legalja sem
érte el a riolittufát, amit Csillagné Teplánszky E. (1966) úgy értelmezett, hogy „a hegység
aljzatának enyhe D-i dőlését az É-i főgerinc alatt árkos beszakadás töri meg”. Ám a tektonika
hatását nemcsak ez, hanem a jobbára lávából, lávabreccsából álló összlet nagyfokú
töredezettsége, csúszási síkok jelenléte, vetőagyag jelenléte stb. is mutatja.
A Gyöngyöspata-3 érckutató fúrás a Vöröskő-bérc–Hidegkút-hegy gerinc D-i lejtőin (2.,
8. ábra), azaz az általunk feltételezett törmeléklavina-területen mélyült. A fúrás összetett,
töredezett andezittestekkel tagolt vulkanoklasztikus sorozatot harántolt, amely nagyszámú
meredek törést, „morzsolt” szerkezetet, vetősíkot, vetőkarcot mutat.
A telérrendszer és a szerkezet kapcsolata
A Nyugat-Mátra hidrotermás ér- és kőzetteléreit (előbbieket lásd a 2. ábrán) egy ÉNyDK-i, ÉK-DNy-i és egy kisebb, É-D-i irányú együttesként írták le (Vidacs, 1958; Siklóssy,
1977). Ezek a középső andezites sorozatot (és néhol az alatta lévő összletet) járják át, a
fedőandezitet nem érik (Vidacs, 1958; Varga et al., 1975). Képződésük után a hidrotermás
teléreket ÉNy-DK-i és ÉK-DNy-i oldalelmozdulásos vetők tagolták és „morzsolták” szét
(Czakó és Zelenka, 1981). A teléregyüttest végül egy ÉÉNy-DDK-i irányú vetőrendszer vágta
keresztül. A széttört érc- és kőzettelérek elrendeződése egyes szerzők szerint koncentrikus
(„tangenciális”) és radiális (sugaras). Azonban pl. Vidacs (1958) ezt az elrendeződést a Tóthegyes–Világos-hegy feltételezett központhoz köti, Siklóssy (1977) és Baksa et al. (1981)
viszont a ny-mátrai kaldera centrumához. Megítélésünk szerint a telérek a fentebb leírt
tektonikai irányokat tüközik, a vélt (gyöngyösoroszi) központhoz nem igazodnak (vö. 2.
ábra), így elrendeződésük önmagában nem hozható fel érvként a mátrai kaldera mellett.
Gravitációs maradékanomália-térkép
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet új gravimetriai adatbázisa alapján gravitációs
maradékanomália-térképet szerkesztettünk a Nyugat-és a Kelet-Mátráról. Ez a
Bougueranomália-térkép szűrésével készült, nevezetesen, a 10 km-nél kisebb
hullámhosszúságú anomáliákat kiemeltük, a nagyobbakat elnyomtuk. Eme eljárás a Mátrában
– többek között – az aljzat kiemelt volta miatt célszerű. Az eredmény, az ún.
maradékanomália-térkép elsősorban a kisebb földtani testek, pl. intrúziók vagy vastagabb
lávafolyások hatását tükrözi, így sokkal alkalmasabb vulkánszerkezeti következtetések
levonására, mint a Bougueranomália-térkép. A szűrés módszertanáról és eredményéről
Börzsöny hegységi alkalmazás kapcsán lásd még Karátson et al. (2000) tanulmányát.
A maradékanomália-térkép (9. ábra) nem sugall kalderaszerkezetet. A Nyugat-Mátrát
Ny-ról határoló vélt kalderaperem – lényegében a Muzsla gerince – a Nagy-Hársastól
kiindulva (körkörös szaggatott vonal) keskeny, megnyúlt, pozitív anomália-sávként
jelentkezik (szaggatott vonal). Ez eleinte felfogható lenne enyhén íves anomáliának, a
Muzsla-gerinc végétől azonban a pozitív anomália merev csapással tovább folytatódik É felé
(sűrű szaggatott vonal), Bátonyterenye irányába, mindenfajta orográfiai elemet átszelve és a
Mátralábára is átnyúlva. Az anomália a Muzsla-gerincszakasz területén vastag
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andezitösszletnek – Varga et al. (1975) térképezése szerint összetett lávafolyás-sorozatnak –
feleltethető meg. A vélt kalderaperemnek a Kövicses-patakot követő folytatásában, a
Mátrabérc területén a pozitív anomália hirtelen eltűnik, és markáns negatívanomáliapásztának adja át a helyét (ritkás szaggatott vonal). Ez a jellemző teljes mértékben megfelel az
ott térképezett vulkáni-üledékes sorozatnak (amely kis sűrűségű), és ellentétben áll a NyugatMátrát egységesen körbefutó kalderaperem elképzelésével. Tovább K felé (a Galya-tetőtől Kre) a pozitív anomáliák a hegység főgerincétől É-ra, a Mátralába térségében találhatók meg,
ahol is feltehetően az ott elszórtan kibukkanó andezitextrúziók mélybeli gyökerét,
gyökérrégióját képviselik. A nagykiterjedésű maximumot a Darnó-vonalnak megfeleltethető,
DDNy-ÉÉK-i irányú anomália-„süllyedék” szakítja meg.
9. ábra A Mátra hegység maradékanomália-térképe az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
gravitációs adatbázisa alapján. A kőzetek korrekciós sűrűségértéke 2400 kg/m3. Az
izovonalakra írt értékek mgal-ban vannak megadva. A szaggatott vonalak magyarázata a
szövegben.

Az egész Mátrában a legkiugróbb maximumterület a hegység nyugati-középső részén, a
gyöngyösoroszi ércesedés térségében van (szaggatottal körberajzolva). A maximumot
vélhetően egy mélyben megrekedt magmás test, intrúzió okozza. Ennek benyomulása nem
feltétlenül kapcsolódott vulkáni központhoz (így kalderához sem). A terület környezettel való
kapcsolatáról az mondható el, hogy egyrészt a Muzsla-gerincnek megfelelő maximumsáv a
Kövicses-völgyet követve DK felé fordul, és belefut e gyöngyösoroszi, koncentrikus
maximumfoltba; másrészt a D-ebbi maximumok DNy-ról ÉK felé a Havas-hegytől a
Tóthegyesen át lényegében a Galya-tetőig terjednek. Ilymódon a maradékanomáliák
maximumzónái a 3. ábrán kiértékelt, a tektonikai irányokat tükröző gerinchálózattal
nagyjából egybeesnek, és nem mutatnak íves, kalderára valló elrendeződést. A
gyöngyösoroszi maximumtól a Galya-tető térségéig terjedő területen a lávafolyások
vastagsága a legnagyobb (<2000 m), és a hidrotermális hatás a legerőteljesebb (vö. Siklóssy,
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1977; Baksa et al., 1981), így nem meglepő a maradékanomáliák nagy értéke és elterjedése.
Ugyanakkor nagy sűrűségű vulkanitok jelenléte, netán kivastagodása D felé a
maradékanomáliák alapján nem mutatható ki, a Kis- és Sár-hegyi központok mélybeli
„gyökere” viszont jól látszik.
A vulkáni szerkezet új modellje
A korábbi kutatások és saját munkánk alapján a vulkánszerkezeti értelmezés
kiindulópontjainak a következőket tekintjük. (1) Kevés a valószínűsége, hogy a Mátrát É-ról
körbefutó középsőriolittufa-szint (amely kétségtelenül nagyszabású kitörés vagy kitörések
emlékét őrzi) térbeli kapcsolatban van a rákövetkező mátrai andezitekkel. (2) A Nyugat-Mátra
legnagyobb tömegét a középső- és fedőandezit-összlet képezi. Ez főként effúzív aktivitás
nyomán került a felszínre. A jelentékenyebb robbanásos tevékenység kizárható, ugyanakkor
nagytérfogatú lahar- és törmeléklavina-üledékeket azonosítottunk, amelyek – legalább
részben – a hidrotermális hatásokkal és K-metaszomatózissal érintett területekhez
kapcsolódnak. (3) A hegység jelenlegi orográfiai viszonyait nagyszabású tektonikai mozgások
befolyásolták. E mozgások megítélésünk szerint alapvetően átalakították az elsődleges
vulkánszerkezeti elemeket, mivel eredeti vulkáni formák – egyetlen mélyen lepusztított
krátermaradványt (Galya-kráter) leszámítva – nem őrződtek meg. A Galya-kráter és K felé
más kráterek (Kékes, Nagy-Szár-hegy) felismerhetősége ugyanakkor azt jelzi, hogy ez utóbbi,
tehát kelet-mátrai területeken jelentős, „szerkezetroncsoló” tektonikus mozgások nem
történtek.
10. ábra A Mátra hegység DEM-ből szerkesztett, árnyékolt domborzati képe a jelen
tanulmányban javasolt vulkánszerkezeti elemekkel (a Nyugat-Mátrára vonatkozóan). 1:
Galya-kráter; 2: Kékes-kráter (Cholnoky 1936); 3: Nagy-Szár-hegy (Kiss et al., 1996).

Az általunk valószínűsített vulkánszerkezeti elemeket a 10. ábrán mutatjuk be.
Eredményeink alapján a Nyugat-Mátra mai vulkáni szerkezetét nagyszabású, enyhén DK-re
dőlő, íves normálvetők síkjai határozzák meg, amelyek ÉK-DNy-i irányban metszik a hegység
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ezen részét. A vetőrendszer kialakulása mögött a hegység É-i részének késő-miocén–pliocén
kiemelkedése állhat. A nagytérfogatú törmeléklavina- és laharüledékek elterjedése, úgy tűnik,
a vetőrendszer irányaival megegyezik. Ennek megfelelően a hatalmas hegycsuszamlások mint
az eredeti vulkánszerkezeti elemeket átmozgató folyamatok veendők figyelembe. Ezek
nemcsak a vulkáni képződmények jelentős részét halmozhatták át, hanem az orográfiát is
„átszabták” az ÉNy-i Kövicses-völgytől akár a messze DK-en fekvő abasári-markazi térségig.
A vulkáni törmeléklavinák legproximálisabb (eredeti forrásterülethez legközelebbi)
előfordulása – nevezetesen a Vöröskő-bérc–Hidegkút-hegy terület – térben a gyöngyösoroszi
ércesedéshez és a vele társult K-metaszomatózishoz kapcsolódhat. Az e folyamatok által
megbontott kőzetekben ugyanis „gyenge zónák”, csúszási síkok keletkezhettek (vö. López és
Williams, 1993). Ilymódon – és ez munkánk legátfogóbb következtetése – genetikai
rokonságot feltételezünk a tektonika (kiemelkedés és vetők működése), a kőzetelbontás és a
törmeléklavina-események között.
A Mátrabérc vulkáni-üledékes sorozata, amelyben szép számmal megfigyelhetők a
lavinákhoz kapcsolható vetősíkok, és amelyet telérek járnak át, a valószínűsített
vetőmozgások és csúszások gyökérterülete lehet. A gerinc enyhén íves, karéjszerű pereme
(Óvár?–Ágasvár–Büdös-kút), belső (D-i) oldalán is meredek lejtője a nagy csuszamlások
nyomán kialakult óriás „sebhely” lehet. A törmeléklavinák elroncsoló hatására e kiemelt
gyökérzóna végeredményben elveszthette andezitvulkáni fedőjének java részét. Ezt a
maradékanomália-térkép és a terepi adatok egyaránt sugallják. Ha ez a következtetésünk
helytálló, akkor a „fedőandezitek” bizonyos előfordulásai (pl. Havas-hegy, Világos-hegy, Tóthegyes) nem feltétlenül, sőt nem elsősorban helyben maradt, lepusztult andezittakarómaradványok. Ezeknek a kiemelkedéseknek a központjai a gravimetriai kép alapján nem
rendelhetők koncentrikus, pozitív anomáliákhoz (mint pl. a dél-mátrai Kis-hegy, Sár-hegy
vagy akár a topográfiához jól köthető Muzsla-maximumsáv), és mint láttuk, elrendeződésük,
gerinceik lefutása megegyezik a több oldalról bizonyított mátrai tektonikai irányokkal. Habár
a gyöngyösoroszi maximumövezet környékén foglalnak helyet, a csúszásos-törmeléklavinás
értelmezés fényében kevésbé az eredeti központok lepusztult takarómaradványai, mint inkább
kisebb- vagy nagyobbrészt átmozgatott, „allochton” andezittömegek lehetnek (11. ábra). A
DK-i irányú mozgásban vetődések és hegycsuszamlások egyaránt közrejátszhattak. Ha a
gravimetriai képet nem tekintjük is, feltételezésünket alátámasztani látszanak (i) a tektonikai
irányok, (ii) a fedőandeziteknek a magasabb gerincekhez kötődő eloszlása, (iii) a
gerinchálózat, végül (iv) az a körülmény, hogy a kérdéses kiemelkedések éppen az
andezittakarója nagyobb részétől megfosztott, negatív gravimetriával rendelkező Mátrabérctől
D-re foglalnak helyet. Értelmezésünk természetesen – minden felhozott érv dacára – csak
valószínűség, lehetséges nézet marad mindaddig, amíg részletes szerkezetföldtani vizsgálatok,
szeizmikus adatok, esetleg fúrások nem bizonyítják e kiemelkedések pontosabb
mélyszerkezetét.
Az igen hangsúlyos ÉNy-DK-i gemorfológiai elemek, különösen a Kövicses-patak
völgye, ÉNy-DK-i vetődések eredménye lehet, ahogyan azt már Noszky (1927) vagy Czakó és
Zelenka (1981) javasolta. Mivel e vetők, úgy tűnik, metszik a feltételezett hegycsuszamlási
területet, fiatalabbak kell legyenek nála: koruk valószínűleg plio-pleisztocén. Csapásmenti
lefutásuk és a bennük megfigyelt elvetési irányok (Czakó és Zelenka, 1981) balos
oldalelmozdulást sugallnak, ami jól beleillik az egész terület kései kompressziós jellegébe.
Az eredeti vulkáni fomák valószínűsített geomorfológiai átrendeződése, akárcsak a terepi
vulkanológiai adatok, ellentmondásban vannak a nyugat-mátrai kaldera létével. A középső
riolittufát leszámítva nem találtunk olyan képződményt vagy szerkezetet (pl. ún. lemaradt
breccsát, megabreccsát, gyűrűs vetőket, megőrzött kalderaperem-morfológiát, kalderabelsőre
valló vízhálózatot, stb.), amelyet kalderaképző mechanizmussal lehetne összekötni. A
középső riolittufára vonatkozóan már láttuk, hogy igen valószínűtlen egy nagy, helyi
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kalderából való származtatása. A riolittufa-szintet tektonikusan kiemelt, forrásától távol
lerakódott ignimbrittakaróként értelmezzük, amelynek forrása egy nagyobb vagy több kisebb
kürtő egyaránt lehetett. Még ha volt is korai kaldera (vagy kisebb kalderák) a Mátrában, ezek
az egész hegység késő-miocén kiemelkedésének, szétdarabolódásának, vetődésének és a nagy
csuszamlásoknak köszönhetően eltűntek a mai morfológiából. Amint azt részletesen
elemeztük, a Nyugat-Mátrát Ny-on–É-on határoló Muzsla-Mátrabérc fő vízválasztóvonalnak,
vélt kalderaperemnek teljesen különböző az eredete. A Muzsla-gerinc a maga vastag andezites
sorozatával hasadékvulkáni kürtő(sor)t képviselhet vagy ilyennek a része lehet. Ezt a vastag
andezittömeget a Zagyva-árok felé egy ÉK-DNy-i, tehát a gerinc lefutásával megegyező
irányú késő-miocén normálvető vágja át, ami azt jelenti, hogy a gerinc mai irányát nem
vulkáni, hanem tektonikai szerkezet szabja meg. A Muzsla-gerinc folytatásának tekintett
Mátrabérc ezzel szemben főként vulkáni-üledékes rétegekből áll, amelyek a fedő
andezittömegek nagyszabású lecsúszásait követően bukkanhattak ki. Épp a puha
kőzetminőség is hozzájárulhatott, hogy a gerincet a negyedidőszakban É-i irányú csúszások
jelentősen továbbroncsolták (vö. Noszky, 1927; Szabó, 1996); mai, hullámzó lefutása eme
újabbkeletű, kis léptékű csuszamlásos morfológia hatását is tükrözi.
11. ábra A Mátrabérc és előtere a Tót-hegyes É-i oldalából: a feltételezett csuszamlásos
terület egy része. Figyeljük meg az ültetett fenyves mögött a lapos, enyhén domború
vonulatokat, amelyek a Mátrabérc felől lecsuszamlott tömbök lehetnek. Háttérben az Óvár és
az Ágasvár (illetve a Mátrabérc).

Következtetések, összegzés
A Nyugat-Mátra vulkáni felépítményének java kisméretű andezites központok
csoportjaként rekonstruálható (Noszky, 1927; Varga et al., 1975). A jelenlegi domborzatban
megőrződött, korábban feltételezett kalderára nézve sem a morfológiában, sem a terepen
megismert vulkáni képződményekben nem látunk bizonyítékot. A Nyugat-Mátra mai,
kiterjedt, nagyjából „kerekded” tömege részben az eredeti kürtők elhelyezkedését, de
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méginkább a vulkánszerkezeti elemek délies irányú átrendeződését tükrözi, amely nagyarányú
vetődések és hegycsuszamlások eredménye lehet.
A vulkáni képződmények típusára, elterjedésére vonatkozó adataink, valamint
szerkezetföldtani eredményeink alapján a Nyugat-Mátra vastag andezites sorozatát, amely a
középső-riolittufán települ, jelentős mértékben átalakították a késő-miocéntól a pleisztocénig
tartó tektonikai mozgások. Ennek során az egész hegység É-i szárnya kiemelkedett, KÉKNyDNy-i és erre merőleges irányú vetők járták át, és jellemzően DK-re dőlő síkok mentén
nagyarányú vetődésekre, oldalelmozdulásokra került sor. E vetődések hatalmas
hegycsuszamlásokkal, főként törmeléklavinákkal társulhattak, amelyek nemcsak a vulkáni
képződmények egy részét telepítették át, hanem a nagyléptékű orográfiai elemeket –
gerinceket és völgyeket – is átrendezték. Összehasonlító morfometriai vizsgálataink alapján a
magyarországi vulkáni hegységek csúcsrégiójának lepusztulása a késő-miocén óta 400-500
m-re tehető (Karátson, 1996). Ennek fényében Noszky (1927) értelmezése a kúpszerű
formákról mint „kiesztergált takarórészletekről” helytállónak mondható, hozzátéve, hogy e
formák nemcsak lepusztultak, hanem kibillentek és át is tolódtak D, DK felé. A nagyszabású
tektonikus átalakítás, csakúgy, mint a kőzetek geokémiai hasonlósága – amely ráadásul
különböző típusú posztvulkáni kőzetelbontásssal társul – jelentősen megnehezíti, ha nem
lehetetlenné teszi, hogy az eredeti, kisméretű vulkáni felépítményeket pontosan azonosítani
lehessen.
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