
GYÖNGYÖSSOLYMOS, MATRAFÜRED ÉS MÁRKÁZ 
KÖRNYÉKÉNEK KŐZETTANI TÉRKÉPEZÉSE

Irta: M e z ő s i  J ó z s e f

A térképezett terület a Mátrahegység D-i részén Domoszlóig terjed, a 
P a n t ó  G. által 1950-ben térképezett Gyöngyösoroszi területtől K-re. É - i  
részén csatlakozik az általam 1950-ben, D-i részén pedig E r d é l y i  M. által 
1951-ben térképezett területhez.

A terület leggyakoribb kőzete a piroxénandezit, illetve agglomerátumos 
tufa. A Mátra É-i és K-i oldalán aránylag nagy felszíni kiterjedésű riolittufa 
itt teljesen hiányzik. Domoszlótól ÉNy-ra ellenben találunk andezites riolit- 
tufát és Abasár (Pálosvörösmart) környékén az andezittufában 5 — 10 cm-es 
közbetelepülések formájában riolittufát. Riolitból áll a gyöngvössolymosi 
Kishegy. Kovasavas lerakódások inkább csak a terület Ny-i részén talál
hatók.

Hiperszténaugitandezit. Egyhangú kifejlődésű, jól beilleszthető abba 
a csoportba, amelyet Mauritz  B. már korábban mátrai piroxénandezit típus
ként jelölt. Szabadszemmel általában sötétszürke színű, tömött kőzet. A por- 
iirosan kivált elegyrészek legtöbb esetben jól láthatók, különösen ép, üde 
állapotban. A színes elegyrészeket legtöbbször hipersztén és augit képviseli. 
A két elegyrész közül hol az egyik, hol a másik jut túlsúlyba. Ezen a terü
leten sem tiszta hiperszténandezit, sem tiszta augitandezit nem fordul elő. 
E két színes alkotórészhez egyes esetekben, alárendelt mennyiségben még 
olivin is járulhat. Az amfibol teljesen hiányzik. A Tatármező—Kékes vonal
tól Ny-ra elterjedtebb a felszínen, s valószínűnek látszik, hogy a piroxén- 
andezit-foltok nagyobb, összefüggő, jelenleg aránylag vékony lávatakaró 
maradványai. Ezt bizonyítja a Remetebarlang környéki előfordulás, ahol 
néhány m-es andezittakaró alatt andezitbreccsa található. Ugyanez figyelhető 
meg a Tüdőszanatóriumtól K-re a kallóvölgyi feltárásban is.

A térképezett terület K-i részén a Závozvölgyig terjedő szakaszon csak 
az éles gerinceken találunk lávafoszlányokat : Hátrapataktető (<J> 646,9 m) 
és Hegyestető (<J> 629,4 m) vonulaton, a Halomhegy (-ф- 595 m) és Hegyes
hegy (<J> 552,3 m) magasabb részein.

Az andezitek telérszerű előfordulása hiányzik ezen a területen. Mind
össze Pálosvörösmarttól ÉK-re, az agglomerátumos andezittufában talál
tam andezittelért, mely kb. 1 m széles, közel függőleges helyzetű és ÉN y— 
DK-i irányú. Az andezittelér mindkét oldalán, igen keskeny övben, gyenge 
érintkezési hatás figyelhető meg.

Az agglomerátumos piroxénandezitlufa a térképezett területen igen vál
tozó kifejlődésű. A terület Ny-i részén a finomszemű tufa (Tűzkő <J> 523 m) 
erősen kovásodott. Monostorpatakban kaolinos elváltozású és teljesen hasonló
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a Gyöngyösoroszitól É-ra és ÉK-re, valamint a Nagylipót környékén talál
ható előfordulás kőzetéhez. A gyöngyössolymosi Kishegytől É-ra és ÉK-re 
két változatát ismerjük. Az egyik piszkosfehér színű, aránylag finomszemű 
hamutufa, míg a Kishegy közvetlen közelében, a Nagyvölgypatak mellett 
szálbanálló agglomerátumos tufa található. Ugyanilyen agglomerátumos tufa 
fordul elő Tormakúttól É-ra, magasabb térszínen.

Abasár (Pálosvörösmart)-tól É-ra a Csurgópatak környékén, valamint 
a Doboci-lapostól É-ra (332,3 m) piszkos szürke portufa fordul elő, 5 — 10 
cm-es riolittufa közbetelepülésekkel.

A Sárhegy ÉNy-i részén, valamint Abasártól (Pálosvörösmart) ÉK-re 
jellegzetes likacsos, vörhenyes, lilás, szürke színű kőzet jelenik meg. Az agglo
merátumos kifejlődés aránylag jelentéktelen. Mindkét előfordulás salakos 
tufaanyagát építőkőnek használják fel.

Markaztól É-ra, a Hátrapatak völgyében, kis kőfejtőben ugyancsak 
tufás képződményt tártak  fel, 10—22h irányú vetődéssel. A vetőhasadék 
közel függőleges helyzetű. A vetőköz tufaanyagában a földpáttöredékek igen 
gyakran unduláló kioltásúak.

Gyöngyöstől K-re, a Sárhegy (500 m) D-i és K-i oldalán lévő agglome
rátumos tufa teljesen megegyezik a térképezett terület K-i részén található 
tufával. Ezen a részen az andezitnél nagyobb jelentőségűafelszíni képződmény. 
Az agglomerátum legtöbb esetben hiperszténaugitandezitet tartalmaz és csak 
elvétve találunk az ágasvár-környéki agglomerátumos tufákra jellemző 
színesásványmentes andezitet. Ez az agglomerátumos tufa folytatódik a 
Závozvölgytől K-re eső területen is.

Riolit a térképezett területen csak a gyöngyössolymosi Kishegyen for
dul elő. Ezt a kőzetet Mauritz  B. részletesen ismertette, utalva geológiai 
helyzetére is. Azóta a község É-i részén új feltárás létesült. Itt az eddigi 
riolit-változatokon kívül biotitban igen gazdag, horzsaköves riolitot tártak 
fel, szurokköves részekkel. Horzsaköves riolit a Kishegy D-i részéről ismert 
szferolitos változat alatt fordul elő. A szferolitos változat mintegy ráfolyt 
a horzsaköves kifejlődésűre.

Kovakőzet változatok. A térképezett területen a kovasav-oldatok jelentős 
tevékenysége mutatkozik. Ezt igazolja a Mátrafüred környéki andezitek 
hialitos bekérgezése, a hidrokvarcit előfordulások (pl. Gyöngyössolymostól 
K-re a Bábakő), a tufa elkovásodása (Tűzkő -ф-523 m). Ezek az átalakulá
sok majdnem egyidőben játszódtak le.

Érdekes és gazdaságilag is nagyjelentőségű az Asztagkő (<j> 505,5 m) 
kvarcitelőfordulása, amely az előbbieknél idősebb. Az itteni melegvizes olda
tokból képződött ásványokat Szurovy  G. részletesen ismertette. Érdekes az 
alsó- és felső-bányán egyaránt végighúzódó kaolintelér, amely aránylag kes
keny volta miatt gazdaságilag nem értékesíthető.

Meg kell emlékezni még a Markaztól Ny-ra eső pleisztocén törmelék- 
kúp anyagában aránylag nagy mennyiségben található fehéresszürke faopál- 
töredékekről. Ezek másodlagosan kerültek ide, eredeti lelőhelyük eddig nem 
ismeretes. Érdekes, hogy a hegységnek ezen a részén a jelenlegi felszíni kép
ződményeknél a kovásodás igen kis mértékű, legfeljebb hialitos bekérgezé- 
sekre szorítkozik.


