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Mátranovák és környékének 
földtani vizsgálata

Mátranovák és környéke a nógrádi barnakő
szén-medence középső részén helyezkedik el, 
melyet a Pétervására és környéke, földtani ér
telemben vett kiemelt helyzetű feküterület vá
laszt el az ózdi barnakőszén-medencétől (1. áb
ra). E terület földtani vizsgálatával viszonylag 
kevesen foglalkoztak, ezért néhány érdeklődés
re számottartó földtani kérdés tisztázatlan 
maradt:
a) Nem kellőképpen ismert és bizonyított a kő

széntelepes rétegcsoport fekvőjében elhe
lyezkedő rétegek helyzete, kora, azok egy
máshoz való viszonya, vertikális tagozódása.

b) Rétegtani és genetikai szempontból szüksé
ges a „terítéktelep” keletkezési körülményei
nek tisztázása.

c) Mátranovák körzetében kettéválik a nógrádi 
medence III. kőszéntelepe, melynek ősföld
rajzi és földtani körülményei tisztázatlanok.

A fenti terület földtani kérdéseivel és a vizs
gálat eredményével az alábbiakban foglalkozom.

Felszínről nem ismert képződmények

Mátranovák környékén sem a felszíni, sem a 
fúrási mintaanyagból középső oligocénnél idő
sebb képződményt nem ismerek. Az alaphegy
ség kőzettani viszonyaira, felépítésére, kifejlő
désére csak közvetve és nagyobb területi átte
kintés alapján adható felelet.

A triász képződmények mélybeli előfordulá
sát a maconkai, víz-, illetve szerkezetkutató fú
rás anyaga egyértelműen igazolja. Jura és kréta 
képződményeket sem külszínről, sem a lemé
lyült fúrások anyagából nem ismerünk. Ezért 
ezekben az időszakokban szárazulati időt kell 
feltételeznünk.

Eocén üledékeket a medence peremi területén 
mélyült néhány fúrás harántolt. A kósdi, mát- 
raderecskei, bükk-hegységi és dél-szlovákiai 
eocén előfordulások bizonyítják a transzgresz- 
sziót, de a paleozoós, mezozoós aljzat pásztás 
vagy rögös szerkezete az általános, összefüggő 
elterjedést kizárja. Következésképpen tektoni
kus vagy eróziós árkokba, öblökbe nyomulha
tott be. az eocén tenger.

Az oligocén transzgresszió kavics,-, homok-, 
homokkő-üledékeket hagyott maga után. Az 
egyre mélyülő tengerben a finomabb szemcse
összetételű agyag, agyagos homok rakódott le, 
amely újabb kiemelkedés folytán fokozatos át
menettel durvább szemcséjűvé válik és megy át 
a felső oligocén homok-, homokkő-képződmény
be. Ez a réteg már a felszínen is nyomon kö
vethető.

Felszínről ismert képződmények 

Oligocén

A kutatófúrások alapján a rupéli üledékek
hez folytonos üledékképződéssel, fokozatos át
menettel, egyre homokosabbá váló anyaggal 
(katti slir) kapcsolódik a felső oligocén (alsó 
miocén) „.glaukonitos” homokkő összlet. Ez a 
tengeri képződésű homok, homokkő Mátrano
vák és környékén nagy felszíni elterjedésben, a 
miocén üledékcsoportot körülfogja és a Kistere- 
nye—Mátranovák közötti részmedence keretét 
adja.

Ebben a —• Mátranovák környékén 400— 500 
m vastag — kvarcanyagú, csillámos glaukonit- 
tartalmú homok, homokköves rétegcsoportban, 
Csipkés lejtősakna bányamezejében lemélyült 
Homokterenye (Ht) 114-es fúrás adatai szerint 
márga- és agyagrétegek, valamint riolittufából 
származó bentonitrétegek mutathatók ki. A ho
mokkő felső szintjében megtalálhatók a már- 
gás, agyagos közbetelepülések, melyek a mé
lyebb szinteken gyakoribbak.

Mátranováktól ÉNy-ra a Szilasverő D-i részé
ről a homok, homokkőből vett minta iszapolási 
maradékából Majzon L. mikrofauna listát ad, de 
ennek alapján sem lehet a képződmények kor 
szerinti elhatárolását egyértelműen elvégezni. 
Ezért van az, hogy a terület földtanával foglal
kozó szakemberek e kérdés eldöntésében külön
böző álláspontra helyezkednek.

Kérdésként merült fel az „akvitáni” rétegek 
megléte vagy hiánya, az oligocén és miocén kép
ződmények tektonikai, vagy biosztratigráfiai 
alapon történő elválasztásának lehetősége.

A kérdés eldöntésének nehézségét, a földtani 
képződmények egyveretűségében, azok hasonló
ságában és nem utolsó sorban faunaszegénysé
gében látom.

Szentes F. az egész katti rétegcsoportot (bele
értve a régi felfogás szerinti akvitáni retegeket 
is) alsó miocénnek, burdigálinak — az újabb no
menklatura szerint eggenburginak ■— tekinti, 
megjegyezve, hogy a szoros értelemben vett mio
céntől orogén hegymozgás választja el. A katti és 
a burdigalai •— eggenburgi — rétegek között 
szögdiszkordanciát tételez fel, amely ugyan fel
tárásban nem észlelhető, de szerinte regionáli
san megvan.

Bartkó L. és Csepreghyné M. I. — nagyon 
helyesen — földtani, illetve sztratigráfiai alap
ról közelítik meg ezt a kérdést, és együttes vizs
gálataik eldönthetik a határproblémát. Ebben a 
tekintetben nagyon sokat várunk az új földtani
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térképezéstől, amely komplexitása és új 
szemlélete miatt, meglepő, eddig fel nem is
mert összefüggésekre világíthat rá, és ezáltal 
az eddigiektől eltérő eredményeket hozhat.

Miocén

Az alsó miocén, burdigalai — eggenburgi — 
rétegeket tengeri és szárazföldi csoportra bont
hatjuk.

Tengeri rétegcsoport

Az oligocénvégi szávai hegységszerkezeti moz
gások hatására regressziós, durvatörmelékes, 
„nagypectenes” üledékek képződtek. Ezek a 
közvetlen partközeiben képződött és diszkor- 
dánsan települő rétegek a szorospataki völgy
ben és Mátraszele község környékén jól tanul
mányozhatók. Az oligocén és miocén határát 
Bartkó L. és Csepreghyné M. I. Chlamys 
gigas Schloth; Chlamys holgeri Geinitz, Pecten 
hornensis Dep. et. Rom szintjelző burdigali fa
jok alapján egyértelműen a „nagypectenes” 
konglomerátum szintjével jelölik, annak ellené
re, hogy a „nagypectenes” szint felett, még 
nagyvastagságú glaukonittartalmú homok-, ho
mokkőréteg települ, mely Mátranovák környé
kén a külszínen is megtalálható.

Szárazföldi rétegcsoport

A  tengeri üledékképződést megszakítja az 
orogénmozgások Stájer I. szakasza, melynek ha
tására partközeli, csökkentsósvízi, homok- és 
agyagrétegek váltakozásával alsó részében ke
vert faunájú, felső részében ostreás padokból 
álló, többszöri ingresszióra utaló rétegcsoport 
képződött. Ez a kifejlődés nem szinttartó, len
csés kifejlődésű. Erre a rétegsorra diszkordán- 
san települ a „szárazföldi alsó riolittufa” . Kife
jezetten szárazföldi, illetve mocsári eredetűnek 
csak a riolittufa, valamint a tarka agyag te
kinthető.

Mátranováktól DNy-ra Dorog puszta közelé
ben a riolittufa vízbe hullott, amit a rétegzett
ség, a benne található ág- és levéll'enyomatok 
bizonyítanak.

Ugyanezt a kérdést más oldalról megközelítve 
az is feltételezhető, hogy a tufaszórás anyaga, 
meglévő növényzetre hullott, annak lombkoro
náját magába zárta. Az említett rétegek közül 
bányászati és kutatási szempontból legnagyobb 
jelentősége az „alsó riolittufának” van, mert a 
nógrádi barnakőszéntelepes rétegcsoport, ezen 
belül a III. bamakőszéntelep fekvőjében nagy 
vízszintes kiterjedésben található, ezért szinte
zésre kiválóan alkalmas. Világos színe, biotit, 
földpát-, kvarc- és horzsakőtartalma miatt a 
bányában is könnyen felismerhető képződmény.

Az „alsó riolittufa” külszíni és felszín alatti 
jelenléte azért jelentős, mert alatta műrevaló 
barnakőszéntelep nem képződött a miocénben.

A medencében több helyen, de leg
jobban talán Mátraszele, Mizserfa, Rákóczi- 
telep és Mátranováktól É-ra, ÉK-re Nyirmed és

Cser puszta, valamint a Hidegkúti bérc környé
kén tanulmányozható az alsó riolittufa, melynek 
felszínén az erózió változatos formákat is létre
hozott.

A riolitvulkánosság három fő szakasza — alsó, 
középső, felső — a nógrádi medencében kimu
tatható. Ezen túlmenően, a főszakaszokon kívül 
többszöri riolittufaszórás nyoma ismerhető fel a 
fekü- és fedőképződményben egyaránt. Csurgó 
táró ÉK-i részén az „alsó riolittufa” felső részé
ben „kibúvásban” 0,80— 1,00 m vastagságú bar
nakőszéntelep (teríték telep) helyezkedik el, 
melynek feküjében, a riolittufában kovásodott 
gyökér, ág és fatörzs maradványok találhatók 
(2. ábra).

A z  alsó riolittufa és a „teritéktelep" helyzetének 
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2 . ábra

A fenti kibúvástól 2,3 km-re Ny-ra mélyített 
Homokterenye (Ht) 72, 91, 100 sz. fúrások ada
tai alapján és a Mátranováktól 7 km-re DNy-ra 
lévő Dorog-puszta közelében (a mellékelt térkép 
nem terjed ki addig) megismert terítéktelep ki
búvásából megállapítható, hogy Mátranováktól 
Ny-ra, illetve D-felé haladva nő a terítéktelep 
és а III. barnakőszéntelep között levő riolittufa 
vastagsága.

A terítéktelep 80—85% hamutartalmú, ezért 
nem gazdasági, hanem inkább genetikai, ősföld
rajzi szempontból van jelentősége, amely bizo
nyítja az aljzat süllyedő és emelkedő mozgását.
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Ez a körülmény azzal magyarázható, hogy 
Mátranovák környékén lassúbb, egyenletesebb, 
más területeken gyorsabb volt a medence süly- 
lyedése, illetve Mátranovák környékén gyor
sabb ütemű volt a lepusztulás, amit az „alsó 
riolittufa” vastagságváltozása bizonyít. A terí
téktelep jelenléte viszont bizonyítja a riolittufa- 
szórás szakaszos voltát is. Az alsó miocén riolit
tufa felszínén, mint a fentiekből is látható, 
olyan dús növényi élet alakult ki, amely ele
gendő növényi anyagot biztosított a II., illetve 
a III. -j- II. barnakőszéntelep képződéséhez.

A későbbiekben többször megismétlődő aljzat
mozgások a III., II., I. barnakőszéntelepek kép
ződéséhez vezettek. A barnakőszéntelepes réteg
csoport, illetve a III. barnakőszéntelep diszkor- 
dánsan települ az „alsó riolittufára” .

Barnakőszéntelepes összlet

A széntelepes összlet rétegtani helyét sok vita 
előzte meg. A jelenlegi álláspont szerint a kö
zépső miocén alsó részében, a helvéti emelet 
alján az „ottnangienben” képződött. A Mátra
novák csurgói barnakőszéntelepes rétegcsoport 
rétegtani felépítésében eltér a nógrádi medence 
más területének földtani felépítésétől, bár bizo
nyos hasonlóság kimutatható a Salgótarján kör
nyéki képződményekkel.

A nógrádi barnakőszén-medencében három 
széntelepet tartunk nyilván, bár ezek a telepek 
csak a medence középső részén találhatók meg 
műre érdemes vastagságban. Az általánosnak 
tartott kifejlődéstől azonban eltér az É-i és D-i 
területrész földtani felépítése.

A széntelepes rétegcsoportot a III. (alsó) telep 
közvetlen feküjétől az I. (felső) telep fedőjéig 
tartjuk számon. A vastagsága 50—55 m között 
váltakozik. Ettől az általánosan ismert szénte
lepes rétegsortól, Mátranovák K-i részén, mind 
vastagságban, mind kőzettani felépítésben elté
rés mutatkozik. Ezen a területen ugyanis a III. 
és II. barnakőszéntelep együttesen, egy telep
ként fejlődött ki, ezért a rétegösszlet vastagsága 
a felére (25—28 m) csökkent, tehát csak kétte- 
lepes (I. — III.) a széntelepes rétegcsoport (2. 
ábra). Abban az esetben, ha a medence középső 
részének háromtelepes kifejlődését vesszük ala
pul, amihez még hozzávesszük az „alsó riolit- 
tufá” -ban lévő terítéktelepet, mint szénképző- 
désiy lehetőséget, és az I. telep felett 30—35 nő
re elhelyezkedő 5—20 cm-es telepnyomot, akkor 
a széntelepes rétegcsoport képződményeinek 
összvastagsága 82— 86 m-ben állapítható meg és 
öttelepessé válik. Ez a kifejlődési típus bizonyos 
értelmezésben átmenetet képvisel a borsodi öt
telepes összlet felé, illetőleg azzal azonosítható. 
A medence telepösszletének rétegei más és más 
ősföldrajzi körülményt tételeznek fel.

Mátranovák környékén kis területen belül is 
nagy változások tapasztalhatók, melynek ma
gyarázatát egyrészt a láperdő, sekélyláp válto
zásában, másrészt a színgenetikus mozgásokban 
látom. Az északmagyarországi területen a Ny- 
ról К-felé haladó lassú, de fokozatos transz- 
gresszió következtében hatalmas mocsárlápok

keletkeztek, melynek növényi anyaga szolgál
tatta a széntelepek alapanyagát.

A Mátranovák környéki szénkőzettani, szén- 
kémiai, ősnövénytani, telepmorfológiai vizsgá
latok közeli, K-i irányban lévő szárazulatra 
utalnak. Ezen a területrészen az északmagyar
országi egységes lápöv nem igazolódik, ami egy 
másirányú kapcsolatot nem zár ki.

Sokkal átfogóbb, nagyobb területre kiterjedő 
anyagvizsgálattal lehet csak a lápöv összefüg
gését, ill. annak tagoltságát tisztázni.

Egyértelműen tisztázott viszont, hogy a III. 
telep tavi, (limnikus) a II. és I. telep tenger
menti (paralikus) képződési! A vízmélység nem 
haladta meg a 8— 10 m-t. Az akkori morfoló
giát lapos part és gyengén hullámos egyenetlen 
aljzat jellemezte. Ritmikus süllyedés, rövid 
stagnálás, feltöltődés, majd az I. telep képző
dése után gyorsabb süllyedés, transzgresszió ál
lapítható meg.

Csurgó táróban, annak K-i részén a bányá
szatiig féltárt III. -j- II. széntelep feküje az 
„alsó riolittufa” , melyre diszkordánsan települ 
a széntelep, fedője pedig a medence más terü
letén lévő II. telep fedője, a congeriás pala. 
Ezért a szóban forgó telepet, melynek vastag
sága eléri az 5—6 m-t, a III. +  II. barnakő
széntelep együttes kifejlődésének tekintjük, 
mely Ny-felé kettéosztódik. (3— 4. ábra.)

N Ш*Ё. tamakószérfakp szetvókssa
Csurgó (áróban

3. ábra

Telepítet téyólás Csurgó-toriban
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Ugyanez a jelenség tapasztalható Salgótarján 
környékén is, ahol a telepvastagság szintén 6 
ni körüli volt, és a telepkettéválás Salgótarjántól 
Ny-ra az ún. „homokvonalnál” mutatható ki.

Mátranovák környékén gyakoriak a telep
kibúvások, ezért a nagyvastagságú telep itt 
könnyen feltárható volt Csurgó táróból és Fő
táróból egyaránt.

Miután ezen a helyen nem kívánok kitérni 
a széntelep rétegenkénti elemzési adatainak is
mertetésére, a kőszénkémiai, szénkőzetttani és 
nyomelem-vizsgálatokra, csupán annyit jegy
zek meg, hogy a telepben élesen elkülöníthető 
rétegzettséget figyelhetünk meg. Sötétszürke 
szenespala, palás agyag, fényes barnakőszén 
csíkok és lencsék váltogatják egymást. Az an
organikus beágyazások igen gyakoriak, túlnyo
mó többségük lencsés. Egy kitartó meddő- 
beágyazás követhető a telepben 8— 15 cm vas
tagságban, melynek anyaga riolittufa, amely 
helyenként bentonitosodott.

A III. telep a gyakori agyagpala beágyazások 
miatt sokkal inkább szenes égőpalának, kősze
nes agyagnak tekinthető, mint barnakőszénnek. 
A széntelepet alacsony kén, fűtőérték, fixkar- 
bon, illő, nedvesség, magas fajsúly és hamutar
talom jellemzi. A magas hamutartalom maga 
után vonja az éghető anyag súlyszázalékos 
csökkenését, valamint a térfogat és faj súly nö
vekedését.

A III. és II. kőszéntelepet elválasztó homok, 
illetve homokos agyagréteg vastagsága Ny-felé 
növekszik. Csurgó táró Ny-i részén és attól 
Ny-ra Gáti IV. Gáti II. lejtős akna területén a 
már különvált III. telep fedőjében agyagpalát, 
majd homokos agyagot találunk. Felette finom 
szemcsés összetételű keresztrétegzett sekélyten
geri üledék helyezkedik el.

A II. telep közvetlen feküjét homok réteg ké
pezi. A regresszió lehetőséget teremtett a nö
vényi élet nagyarányú elterjedésének, amely 
alapjául szolgált a II. barnakőszéntelep képző
désének.

Kőszénkémiai szempontokat figyelembe véve 
megállapítható, hogy a II. barnakőszéntelep 
anorganikus anyaggal kevésbé szennyezett, mint 
a III. barnakőszéntelep. A hamu %  a fekvőtől 
a fedő felé haladva folyamatosan növekszik. Az 
anorganikus anyag 80— 90%-át kvarc, agyagás
vány és földpátok alkotják. A meddő padok ki
fejezetten szilikátosak. A fekvőtől a fedő felé 
nő a kvarc mennyisége, de a többi komponens 
változatlan marad.

A II. telep kén, fűtőérték, fixkarbon, illő, 
nedvesség tartalma nagyobb, fajsúlya és hamu- 
tartalma azonban kisebb, mint a III. telepé. 
Kémiai összetétele ill. fűtőértéke alapján a II. 
telep égőpalának tekinthető.

A IF. telep sekély lápövben kezdett lerakod
ni, a medence ajzat süllyedése azonban lassúb
bá vált, és ez lápöv-eltolódást eredményezett, a 
peremi láperdő irányában. A növekvő homok
tartalom a szárazulathoz való közelebb kerülés 
eredménye.

Csurgó táróban a még külön nem vált III. 
+  II. barnakőszéntelep fedőjében lévő palás 
agyagból halgerinc csigolya és bordatöredékek,

Notidanus, Oxyrhina, Lamna fogak, úszótövis, 
valamint halpikkelyek maradványai és lenyo
matai kerültek elő.

Közvetlenül az említett palás agyag felett 
20—40 cm vastagságú congériás lumasella ré
tegben elvétve Unió sp. is található. Ez a luma- 
seilás réteg Csurgó táróban a III. sikló rende
zőjében 1,10— 1,30 m-re vastagszik, majd Ny-i 
irányban Gáti IV. lejtősakna területén ismét 
lecsökken 15— 30 cm-re.

Ez a faunatársaság félig, vagy alig sós vízben 
élt, mely időnként kapcsolatba került a nyílt 
tengerrel is. A congériák tömeges pusztulása a 
tengervíz sótartalmának hirtelen megnövekedé
sével, a Ny-ról К-felé haladó transzgresszióval 
kapcsolatos.

A II. barnakőszéntelep fedőjében nyílt, de 
sekélytengeri, faunában igen szegény, illetve 
fauna-mentes képződmények (homok, homokos 
agyag) helyezkednek el, amelyek homokréte
gére az I. barnakőszéntelep települt. Az I. bar
nakőszéntelepet 1900— 1950. évek között lefej
tették.

Fedő rétegcsoport

a) Cardiumos-arcás (oncophorás) rétegek.

Az I. barnakcszéntelep közvetlen fedőjét ké
pező, átlagosan 3 m vastag, a kőszéntelepes ré
tegcsoportot lezáró palás agyag felett, agyag, 
homokos agyág, homok és márgarétegek helyez
kednek el, melyek egyértelműen transzgressziós 
képződmények.

A rétegek mikroszkópos vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a kvarc, muszkovit, glau- 
konit, ilmenit, klorit ásványok kevéssé kopta- 
tottak, rövid szállítási útról tanúskodnak. A ré
teg összvastagsága 20—25 m. A rétegek mikro 
és makro fauna listájának eredménye azonos, 
mely szerint a képződmény csökkent sósvízi,, 
helvéti korú, s az egyre mélyülő tenger kép
ződménye. A Homokterenye (Ht) 72. sz. fúrás 
148—-150 m-ből kikerült fúrómag nagymennyi
ségű Cardium edulét tartalmaz.

A leművelt I. telep felett 30 m-re a fúrások 
5— 20 cm vastag telepnyomot harán toltak, 
amely az aljzat süllyedő és emelkedő mozgását 
igazolja. Nagyobb vastagságú kőszéntelep kép
ződésére az egyre gyorsabbá váló süllyedés 
miatt nem volt lehetőség.

b) Chlámysos homok, homokkő rétegek

A folyamatos medence-süllyedés következté
ben tengeri üledékek, homok, homokkő rakód
tak le. E rétegcsoport kőzettani jellegét tekintve 
változó szemnagyságú, de túlnyomó többségé
ben kvarc anyagú üledékekből áll. A 35 m vas
tag homok, homokkő és agyagos homokrétegek 
közé agyagos, márgás, illetve tufitos rétegek 
ékelődnek.

E sorozat szembetűnő sajátossága a szemcse- 
nagyság-változás, valamint a rétegek vastagsá
gának ingadozása, illetve kiékelődése. A lencsés 
betelepülések és kiékelődések magyarázatát a 
gyakori parteltolódásban látom.
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Az üledékben leggyakrabban előforduló ás
ványok: kvarc, muszkovit, glaukonit, biotit. Az 
el nem mállott horzsakő, az alig vagy közepe
sen koptatott kvarcszemcsék rövid szállítási út
ról tanúskodnak.

Kevés fajszámú makrofaunája közül leggya
koribbak a chlamysok, melyek alapján ezt a ré
teget a múltban „pectenes homokkő” -nek is 
nevezték. Célszerűnek látszik ezt a réteget 
„chlamysos homokkő” -nek nevezni, mert így 
nem téveszthető össze az olicogén-miocén hatá
rát képező „nagypectenes” homokkővel.

E réteg hovatartozásának vitáját Csepreghyné 
M. I. faunavizsgálatai döntötték el, mely szerint 
a szóbanforgó réteg nem burdigalai (eggenbur- 
gien), hanem helvéti (kárpátién) képződmény, 
a helvéti slir heteropikus fáciese.

A denudáció következtében Mátranovákon és 
környékén az összlet nagyvastagságban lepusz
tult, ezért a széntelepes rétegcsoport viszonylag 
nem nagy mélységben található. A helvéti (kár
pátién) rétegekre negyedkori képződmények 
települnek. Összefüggő pleisztocén képződmény 
nincs, de a mátranováki templomtól 200 m-re 
É-ra 20— 25 m vastag löszelőfordulás található. 
A holocén képződményeként a patakhordalékok 
és a barna erdei talaj mutatható ki.

Hegységszerkezet

A nógrádi barnakőszénmedence, ezen belül 
a mátranováki barnakőszén terület hegységszer- 
kezeetének tisztázásakor, mindenekelőtt figye
lembe kell venni az alaphegységet, mert ennek 
szerkezete döntően befolyásolja a fedőhegység 
szerkezetét.

Az alpi orogén szakasz befejeződése után 
ÉK—DNy-ra változott a korábbi lánchegységek 
É—D-i csapásiránya, és ebben a csapásirány
ban transzgredáltak a harmadkor tengerei.

Az oligocén végén a szávai fázisban a terü
letet regionális gyűrődés érte, ez azonban nem 
lehetett olyan erős, mint az azt követő burdi
galai, helvéti emelet (eggenburgien-ottnangien) 
határán lezajlott stájer I. hegyképző mozgás.

Ennek hatását a nagy vízszintes területre ki
terjedő szárazföldi rétegösszlet változó vastag
sága és eltérő fáciese bizonyítja. Amíg az 
eocén-olicogén határán lezajlott pireneusi moz
gások hatására tengeri rétegek képződtek, ad
dig a szávai illetve a stájer I. mozgások száraz
földi üledékképződést eredményeztek. Ezáltal 
teljesen megváltoztak az ősföldrajzi viszonyok, 
és sakktáblaszerűen feldarabolt, a régin ala
puló, töréses, méreteiben más, új hegységszer
kezetet hozott létre, ez az orogén-fázis.

Az; idősebb szerkezeti mozgások felúj ulásai- 
nak tekinthetők a fiatalabb mozgások és az azt 
követő vulkanizmus. Fiatalabb kéregmozgás, a 
helvéti és a tortonai emelet (kárpátien-badeni- 
en) határán, a stájer II. fázisban érte a terüle
tet. Ez a mozgás erős volt, mert nagy, több 10 
m-es elmozdulásokat hozott létre, melyeket a 
még fiatalabb mozgások csak fokoztak.

Az idősebb és a fiatalabb mozgások elválasz
tása nehézségbe ütközik a felső miocén és a 
pliocén réteghiány miatt. Az azonban biztos,

hogy a Mátra és a Cserhát andezitvulkánossága 
a stájer II. mozgásokat követte.

Mátranovák és környékén a külszínen és a 
bányákban sok elmozdulás mutatható ki.

Ez a medencerész erős hegyszerkezeti moz
gásnak volt kitéve. A létrejött törések főleg 
széthúzással járó tágulásos vetők. A fő vető- 
irányok ÉNY—DK-i illetve erre merőleges ÉK 
—DNy-iak. A törési síkok dőlésszögei 60— 70° 
közöttiek. Ha Csurgó táró és Csipkés lejtősakna 
bányamezejét hasonlítjuk össze, akkor az ta
pasztalható, hogy 3 km vízszintes távolságon 
belül 300 m szintkülönbség van a két terület 
azonos széntelepe között, ami a tektonikai moz
gások erős voltára utal.

Árkos és sasbérces formák, valamint lépcsős 
vetőrendszerek egyaránt kimutathatók a terü
leten. A nagy függőleges elmozdulásokat a ta
pasztalat szerint nem egy, hanem több vető, 
vetőraj hozta létre. Mivel a rétegek kibillentek 
eredeti helyzetükből, azok dőlésirányai külön
bözőek, lapos dőlésűek, melyek 2—5° között 
változnak.

Mátranovák és környékének szerkezete nem 
különbözik a medence más tei’ületének szerke
zetétől. Nem külön szerkezeti egység, hanem a 
középnógrádi hegységszerkezet egy része.

Víztároló rétegek:

A felső olicogén és miocén képződmények al
kalmasak víztárolásra. Vízszintes elterjedését, 
vertikális tagozódását tekintve a leglényegesebb 
víztároló a felső oligocén, alsó miocén homok, 
homokkő. Vastagsága kb. 600 m. Ez az összlet 
lencsés kifejlődésű, agyagos márgás közbetele
püléseket tartalmaz, főleg az összlet alsóbb 
szintjében. A felső 300—400 m-ben több olyan 
szint van, amely szemcseösszetételénél fogva ki
válóan alkalmas nagyobb mennyiségű víz táro
lására. Ez a rétegcsoport a terület I. sz. fővíz
tartója.

A szárazföldi rétegcsoportot is víztárolónak 
kell tekinteni, még az alsó riolittufát is, meg
jegyezve, hogy a tufa csak törések, repedések 
mentén tárolhat korlátozott mennyiségű hasa- 
dékvizet.

Központi kezelésű, nagyobb vízigény kielégí
tése ebből a rétegből nem oldható meg.

A kőszéntelepek közötti meddőrétegeket is 
(homok, agyagos homok) figyelembe kell venni 
víztárolás szempontjából. Ez a rétegcsoport a
II. sz. fővíztartó. A kőszéntelepes csoport fedő
jében lévő chlamysos homok, homokkő a III. 
számú fővíztartó. E változó vastagságú homok
kő, helyenként agyag lencséket tartalmaz, en
nek ellenére összefüggő víztárolónak minősül. 
A felső helvéti (kárpátién) homokos agyag, 
agyagos homok, márgarétegek nem alkalmasak 
víztárolásra.

Említésre érdemes még az alluvium, amely 
víztárolásra és helyi vízigények kielégítésére 
alkalmas.

A felső olicogén, alsó miocén homok, homok
kő sorozat vize vízkémiai szempontból változó. 
Ott, ahol a homokkő a külszínen követhető, a 
belőle feltárt víz nyílttükrű, kifogástalan ivóvíz
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minőségű. Ott, ahol a barnakőszén-telepes ré 
tegcsoport és az „alsó riolittufa” fedi, ott a víz 
nagy nátriumhidrogén-karbonát tartalmú, ag- 
resszíVj nagy oldott sótartalmú, ezért ivóvíznek 
nem felel meg.

Hasznosítható nyersanyagok

A nagy horizontális és vertikális kiterjedésű 
felső olicogén, alsó miocén homok, homokkő 
sorozat külszínen megtalálható része bármily 
területen alkalmas bányászkodásra. A homok, 
homokkő, esetenként kavicsos betelepülések bá
nyászata az építőipar számára fontos alapanya
got szolgáltat.

Barnakőszén

A terület leglényegesebb, hasznosítható nyers
anyaga a barnakőszén. Bányászata nagyobb 
mértékben a századfordulón megkezdődött, és 
az 1970-es évekre fejeződött be. Az I—II—II—j—
III. telepet egyaránt művelték. A gazdasági 
okok miatt bennmaradt barnakőszén, a nagyobb 
mélységre levetett területeken, a mai megítélés 
alapján előreláthatólag nem kerül lefejtésre.

Ritka elemek:

Célszerűnek tartom megemlíteni a barnakő
széntelepekben, illetve azok hamujában feldú
sult nyomelemeket. A Mátranovák környéki 
barnakőszéntelepekben nagyobb koncentráció
ban jelennek meg a Ga, Cu, Pb, B, Zn, As, Cr, 
Zr, Re, In, TI, De ez a koncentráció sem éri el 
a jelenlegi gazdasági kinyerhetőség alsó határát.

Rioluttufa:

Mátranovák körynékén a külszínen nagy víz
szintes elterjedésű. A századforduló táján út
burkolásra, ma pedig családi ház építésénél a 
felmenő falak építésére használják. Hő- és 
hangszigetelő. Hátránya, hogy nedvszívó és 
ezért nem eléggé fagyálló.

Humuszsavak és más kémiai reagensek, vala
mint a külső földtani erők hatására e riolittufa

felszíne sok helyen bentonittá alakult. Bentonit 
tartalma miatt talajjavításra kiválóan alkalmas. 
Iparszerű termelésével ezideig még nem fog
lalkoztak. Folyamatban lévő vizsgálatok szerint, 
megfelelő technológia alkalmazásával, mint ce
mentpótló anyag az építőiparban is szóba jöhet 
a felhasználása. Röntgendifraktométeres vizs
gálatok kimutatták, hogy a nógrádi „alsó riolit
tufa” 30— 50%-ban tartalmaz egy sajátos kép- 
ződésű zeolit fajtát a klinoptilolitot, amely kat- 
ion-cserélő tulajdonságú. E tulajdonságánál 
fogva rádióaktív anyagok lekötésére kiválóan 
alkalmas.
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A SZOVJET SZÉNBÁNYÁSZÁT NÉGY ÉVE

A szénbányászat a Szovjetunióban az ország 
fűtőanyag-szükségletének egynegyedét adja. Az 
idén a szénkitermelés — tervek szerint -— 28 
millió tonnával haladja meg a tavalyit. Az 1976 
—78-as időszakban 60 millió tonnával növelték 
a kapacitást, ebből 41 millió tonnát új bányák 
létesísével értek el. Tavaly mintegy 2,6 milliárd 
rubelt fektettek be a szénbányászatba. Az idén 
ez az összeg már eléri a 3 milliárd rubelt. Ebben 
az évben az ágazatban nagy figyelmet szentel
nek a komplex gépesítésnek. A már teljesen 
gépesített bányákban a kitermelés 18 millió 
tonnás többletet ért el. Ezek az üzemek a tel
jes termelés 67 százalékát adják.

A szénbányászat az 1976— 78-as hároméves 
időszak alatt mintegy 2 milliárd 157 millió ton
na szenet adott a népgazdaságnak, ami 193 mil
lió tonnával, vagyis 9,8 százalékkal több, mint 
az előző ötéves időszak első három évének ter
melése.

Különösen nagy ütemben fejlődik a külszíni 
fejtés, amely három év alatt 12,3%-kal nőtt,, s 
1978-ban már 251,6 millió tonna szenet adott. A 
szénbányászat egészében a külszíni fejtés része
sedése több, mint 35 százalék. Ezeken a bánya- 
területeken tízszer nagyobb a munka termelé
kenysége, egy tonna szén önköltsége pedig 
4,5-ször kisebb, mint a mélyművelésben.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVEK MAGYARORSZÁG ÉS AZ NSZK KÖZÖTT
AZ ALUMÍNIUMIPARBAN

A magyar exportot egyelőre akadályozzák az 
átlagosnál magasabb vámok, ennek következté
ben a 150 millió dollár értékű magyar szállí
tások vásárlói sorában az NSZK-t nem találjuk 
az. első 10 ország között. Az amerikai Kaiser 
NSZK leányvállalatával, a Thyssennel és má
sokkal folytatott tárgyalások alapján most már 
remélni lehet, hogy javulnak az exportkilátások 
ezen a piacon. A nyugatnémet vállalatokat egy 
esetleges újabb magyarországi alumíniumkohó 
építése is érdekli. Ugyanakkor komolyan szó 
van róla, hogy timföldgyárak, valamint présmű

vek építésére magyar és nyugatnémet cégek kö
zösen vállalkoznának harmadik országokban.

A magyar alumíniumipar képviselői nemcsak 
a kooperációs lehetőségeket keresik, hanem 
megpróbálnak vevőt találni félkész- és készter
mékeinknek is, főleg az NSZK autóiparában. 
Mindent egybevetve, reálisnak tűnik, hogy a 
nyugatnémet piac a következő években elő
kelőbb helyet kap a magyar alumíniumexport
ban.

(Világgazdaság)

SZOVJET NYILATKOZAT A JAKUTFÖLDI GÁZKITERMELÉSRŐL

A szibériai Dél-Jakutiában levő gázkészletek, 
amelyeket a szovjet szakértők amerikai és japán 
közreműködéssel terveznek kiaknázni, 1980-ra 
feltehetően elérik az 1000 milliárd köbméter 
bizonyított készletszintet.

A feltárás költségeit a szakemberek közel 
10 milliárd dollárra becsülik, s — az elképzelé
sek.szerint az USA és Japán 25 éven keresztül 
évi 10 milliárd köbméter földgázt kapna cseré
be a hozzájárulásért. Az eddig ismertté vált 1000 
milliárd köbméteres készletszint az a minimális 
nagyság, amely feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy a sok milliárd dolláros szovjet—amerikai 
—japán kooperációs üzlet gazdaságosan működő 
legyen.

A Dél-Jakutiában folyó gázfeltárási munkák 
jelentősen meggyorsultak, amikor a szovjet

szakértőknek sikerült megoldani a szállítás 
problémáját, valamint megfelelő technológiát 
kifejleszteni a fúrásra. Az együttműködés iránt 
érdeklődő amerikai Ocidental Enginnering és a 
japán Tokyo Gas nemcsak technológiát ajánlott 
fel, hanem csővezeték és gázcseppfolyósító üzem 
építését is.

A közel 5 éve folyó feltárási munkák követ
keztében Dél-Jakutia megkutatott készleteinek 
nagyságát ez ideig 825 milliárd köbméterre nö
velték. A legjelentősebb telepek Viljujszk és 
Lenszk körzetében találhatók. Szovjet szakértők 
becslései szerint a dél-jakutiai mezők összesen 
mintegy 13 000 milliárd köbméter földgázt rej
tenek magukban.

(Világgazdaság)
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