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Földtani felépítését tekintve változatos felépítésű hegység. Az üledékes és a vulkáni kőzetek 

egyaránt fellelhetők a területén. A felszínen előforduló legrégibb kőzetei a triász időszaki 200 millió 

éves mészkövek és dolomitok trópusi tengerben ülepedtek le. Ezután a hegység a földtörténeti 

középkor további szakaszában (jura, kréta) 100 millió éven át kiemelt szárazföld volt. A 

földtörténeti újkorban, az eocénban, 45-50 millió évvel ezelőtt délnyugat felől előrenyomult a 

tenger és az oligocénban egyes területek víz alatt voltak, a tengerpart többször lesüllyedt, majd újra 

szárazra került. A miocénban a tenger előrenyomult, de sok helyen megmaradt a szárazföld. A 

változatos üledékképződés mellett rétegvulkán és hasadékvulkánok működtek. Ez utóbbiak 

andezitteléreket alkotnak, amelyek sokszor kilométereken át követhetők. A pliocén végén a Cserhát 

területén erős lepusztulás kezdődött, amit túléltek a kemény andezitből álló telérek. 

 

Kazár 

 

1. Vulkáni kitörés eredménye a törmelékes vulkáni kőzet az un. alsó riolittufa. Miocén-kori un. 

Rétegvulkáni kitörés eredménye. A riolitos összetételű lávák viszkózusak és hajlamosak a heves, 

robbanásos kitörésre. Ennek eredménye a törmelékdarabokból felépített tufa. Az itteni kitörés kb. 

20 millió évvel ezelőtt ment végbe a középső-miocénban, nagyjából egyidős a Mátrával és a 

Karanccsal. A riolittufa valószínűleg a Mátra kitörésének idáig eljutott szórt anyagából származik. 

A tufát felépítő részek mérettartománya a por nagyságútól (vulkáni hamu) a néhány centiméteres-

deciméteres rögökig terjed. A nagyobb darabok horzsakövek; számtalan apró lyukat tartalmaznak, 

könnyűek, eredeti állapotukban úsznak a vízen.—Maga a riolit kovasavban gazdag vulkáni kőzet, 

fehér színű, a mélységi magmás gránit kőzetnek megfelelő vulkáni kőzet, azaz nagyjából azonos 

összetételűek. A riolit fő ásványai a kvarc, a földpát és fekete, csillámló biotit. A riolit lávakőzet 

folyásos szerkezetű; a hűlés közben kiváló kristályok a folyás irányába állnak be. 

A riolittufa viszonylag puha kőzet. Felszínre kerülve a lefolyó csapadékvíz keskeny, hosszú 

barázdákat, a folyamat előre haladtával a barázdák eróziós árkokká, völgyekké mélyültek. Ahol a 

nagyobb és keményebb kőzetdarabok védték a puhább anyagot a lepusztulástól, kúpok, gerincek 

alakultak ki. 

2. A riolittufától a Kazár felé vezető úton egy feltárásban laza homokkövet, homokot láttunk A 

mellette lévő tábla tanúsága szerint ez is miocén korú, kb. 17 millió éves. Tömegesen tartalmaz 

kagylókat többségük Cardium=szívkagyló 

 

Sámsonháza, Várhegy, D-i csúcs kőfejtője 
 

A területet földtani érdekességei miatt 1975-ben helyezték védelem alá, majd a Kelet-Cserhát 

Tájvédelmi Körzet megalakulásakor abba beleolvadt. A kőbánya a Mátrai Vulkanit Formáció 

típusos feltárása. A kőfejtő rétegsorában egy hajdani vulkán szerkezete ismerhető fel. A tűzhányó a 

miocén korban, mintegy 15-16 millió éve működött és anyaga vízbe hullott ill. folyt. Eredetileg a 

Mátra vulkánosságának nyugati peremvidékéhez tartozott, csak később különült el tőle a Zagyva 

tektonikus árkának besüllyedésekor. 

Amit itt látunk, az egy rétegvulkán maradványa, azaz robbanásos különböző méretű 

kőzettörmelékből álló szórt vulkáni törmelékes kőzet (piroklasztit), pontosabban vulkáni tufa 

rétegek váltakoznak a lávafolyásokból megszilárdult andezit nevű kőzettel. Ez un. neutrális kőzet; 

fő ásványai: a földpát és az un. színes ásványok (amfibol, biotit, piroxén). A jelenleg működő 

vulkánok közül a Sztromboli ilyen rétegvulkán, ahol az egymást követő kitörések felváltva 

termelnek tufát és lávát. 

A sámsonházi vulkáni ciklus robbanásos jellegű kitörésekkel kezdődött. Ez hozta létre az alsó, 

fehéres-szürke andezittufa réteget, amelynek finomszemű alapanyagába mm-es, cm-es kerekded 

kőzetdarabkák, lapillik ágyazódtak be. A tufa jellegzetesen rétegzett, ami azt jelenti, hogy a kiszórt 



törmelék vízbe hullott és ott is rakódott le. A réteg felső része a ráfolyó láva hőhatására vörösre 

színeződött. A következő szakaszban lávafolyások törtek a felszínre. A sötétszürke lávakőzetben 

sok a cm-es nagyságrendű, a folyás irányában párhuzamosan rendeződött hólyagüreg, nedvesség 

miatt alakultak ki. Az andezitben szabad szemmel nem láthatók ásványok, ami a nedves közegben 

történt gyors lehűlésre utal—a gyors lehűléskor nem tudnak kialakulni nagyobb kristályok. A 

lávafolyás felső részén megszilárdult lávatömbök keveredtek a még híg lávával. A következő réteg 

újra vulkáni tufa; az alsó tufánál sötétebb sárgás színű. Az alsó tufára jellemző vízszintes 

rétegzettség mellett keresztrétegzettség is látszik, ami áramló vízre utal. A vulkáni tevékenységet 

újabb andezit lávaár zárja. 

A kőfejtő legfelső részén teljesen más eredetű réteg van: üledékes kőzet--a sekély, melegvizű 

tengerben lerakódott fehér színű, mintegy 15 millió éves,  gyengén rétegzett, homokos lajtamészkő. 

Elhalt tengeri élőlények mészvázainak felhalmozódásával keletkezett. Sok ősmaradvány 

(tengerisünök, kagylók, csigák, korallok, esetenként tengeri gerincesek) található benne. 

Az egész rétegsor 20-25 °-kal DK irányban dől a terület tektonikai mozgásának következtében. 

 

Kishartyán, Kő-lyuk-oldal 

 

A sziklafal tengeri homokkőből épül fel. Az oligocén korban, 24-21 millió évvel ezelőtt a Tethys 

óceánról lefűződött tenger, a Paratethys vize hullámzott itt. A tengermedence partközeli részén 

vastag homok rétegek rakódtak le, amelyek a tenger mélységétől, a szintváltozásoktól, függően hol 

durvább, hol finomabb szemcséjűek voltak. A homok összecementálódásával homokkő alakult ki. 

A kőzet színe zöldes árnyalatú, amely szín a glaukonit nevű zöld színű szilikátásványtól származik. 

Ahol a kőzet mállott, ott világosbarna, vagy sárgásszürke. A homokkő jellegzetességei a cipóra 

emlékeztető homokkő-konkréciók, amelyek a kőzetet cementáló oldatok feldúsulásából 

származnak. Ezért a kőzetet gyakran „cipós homokkő”-nek is nevezik. A homokkő rétegei 

helyenként nem vízszintesek, hanem az egyes rétegek metszik egymást. Ez a jelenség a 

keresztrétegzettség, ami a partközeli zóna hullámverése miatt alakult ki. A sziklafal a szél az eső és 

a fagy lepusztító hatása miatt preparálódott ki, amikor a környező laza üledékeket elhordták a 

lepusztító erők. 

 A hely nevét adó Kő-lyukat (Remete-barlang) a természetes, mállás hatására képződött, üregek 

mesterséges kitágításával alakították ki. 22 m hosszú, a tatár- és törökdúlás idején ide bújt a 

lakosság. Később szerzetesek is lakták. 

 

        Kovács Terézia (Rézi) 



 

  
 

  
 

  
 

  


