
KÉKES ÉS GALYATETŐ KÖRNYÉKÉN V ÉGZETT FÖLDTANI
TÉRKÉPEZÉS

( VI I L  sz. melléklettel)
Irta: Mezősi J ózsef

A térképezett terület középpontjában Parádsasvár (Üveghuta) van. K-ről 
az Ilonavölgy, D-ről a Kékes-vonulat és a Nagyvölgy, Ny-ról a Galyatető 
és Szuhahuta határolja, É-on az üledékes képződményekig terjed.

A térképezett területen rétegtani sorrendben a következő képződménye

homokkő (oligocén) 
alsó riolittufa (burdigálai) 
agyagos slír-képződmények 
homokkő
középső riolittufa (szárazföldi) 
agglomerátumos piroxénandezittufak 
pii oxénandezit 
hiperszténandezit 
augitandezit 
riolit (szarmata).

Az üledékes kőzetek részletes taglalását megtaláljuk Rozlozsnik— 
Szentes térképén, így itt csak a vulkáni képződményeket ismertetem.

Alsó riolittufa

A riolittufa alsó csoportja (akvitáni) alacsonyabb térszínen fordul elő 
(kb. 300 m t. sz. f. magasságban), alatta legtöbb esetben durva homokkövet 
találtam. A riolittufában gyakori a kvarcitkavics és több esetben homokkal 
kevert.

Rákhalomtól D-re a Szőkevíz-patakban igen jól látható a fehér kavi
csos homok, az alsó riolittufa és a márgás agyag települése. Erről Rozlozsnik 
jelentésében egy szelvényt is közöl. A riolittufa a homokkőre települ és 
agyagos képződmények alkotják a fedőjét. Részben a riolittufát, részben az 
agyagos képződményt két helyen is andezittelér töri át.

A tufa anyagában a biotit mennyisége alárendelt, a kvarc, a földpát- 
beágyazások mennyisége egyenlő. A parádsasvári Cseviceforrásnál erős kal- 
citosodás észlelhető benne. A lapillik alárendeltek.
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Középső riolittufa

Közvetlenül a nagy andezitvulkánosság előtt riolittufa-szórás borította 
el a Mátra É-i oldalát. Ny-ról К  felé a tufalepel lassan vékonyodik és közvet
lenül a Kékes-csoport alatt ékelődik ki. Ez a vonulat kb. 500 m t. sz. f. 
magasságban húzódik, vastagsága 50—60 m. A helvéti középső riolittufából 
a Keleti Mátrában általam szárazföldi és édes-, elegyesvízi tufára szétkülöní
te tt tagok közül itt csak a szárazföldi, tehát fiatalabb tufa volt kimutatható.

A kőzet színe legtöbbször fehér, eléggé likacsos, helyenként kovásodás 
folytán tömöttebbé vált. Színe olykor szürkésfehér, rózsaszín vagy barnás
szürke, limonitos festés következtében világosbarna. Általában mindig sok 
biotitot tartalmaz és a kvarcbeágyazások mennyisége mindig csekély. Külön
féle zárványokat tartalmaz, leggyakoribb benne a horzsakő, kevesebb a 
sötétszürke színű szurokkő-lapilli, míg opál-és jáspis-változatok csak a Rudolf- 
tanya környékén találhatók.

Alapanyaga rendszerint finomszemű hamutufa, igen gyakori benne a 
horzsakő és kisebb lapilli. A lapillik anyaga mindig erősen üveges, legtöbbször 
csak földpát mikrolitok találhatók benne, legnagyobb ritkaság, ha színes 
alkotórészt is tartalmaz. A közvetlen homokkőre települő riolittufa kisebb- 
nagyobb mértékben homokkal keveredett. Az ásványtöredékek között biotit 
van legnagyobb mennyiségben, mely elváltozás következtében gyakran kihal
ványodik. A földpáttöredékek mindig ikercsíkosak, legtöbbször zónás szer
kezetűek. A kvarc mennyisége mindig alárendelt.

Agglomerátumos piroxénandezittafa

A középső riolittufára közvetlenül agglomerátumos andezittufa települ. 
Mivel ez a tufa különböző mértékben lepusztult lávaárakkal váltakozik, igen 
nehéz elkülöníteni. így csak arra törekedtem, hogy a jól körülhatárolható 
lávaárakat tüntessem fel külön, a kisebb lávafoszlányokat nem jelöltem.

Ny-i elterjedési határa a Nagylipót környéke, ettől К -re a Középső- és 
Keleti-Mátrán végig megtaláljuk különböző vastagságban és kifejlődésben*

A Bagolykő (689 m) és Csórhegytői (729,5 m)D-re, közvetlenül a hipersztén- 
andezit alatt jelenik meg. A tufában részben lávapadokat, részben dikeszerű 
képződményeket találunk, melyeknek anyaga augitandezit. A Bagolykőtől 
a Nagylápafő (679,3 m) felé már átmenetet találunk az elváltozott Nagylipót 
környéki kőzetekhez.

Másik nagyobb előfordulása a Kékes—Saskő—Disznókő vonulat.
Az agglomerátumos andezittufa típusainak teljesen szabálytalan válta

kozását szépen látjuk a Disznókő-őrház környékén, az ú. n. tervúton. Több 
helyen mintha dikeszerűen nyomult volna fel a hiperszténandezit. Az Ilona- 
völgy folytatásában a vízesésnél, a Marhát K-i oldalán, keményebb, ellenállóbb 
rész feltárása látható. Itt kb. 4—5 m magas sziklafal van, melynek anyaga 
részben agglomerátumos tufa, részben hiperszténandezit.

Az agglomerátum kötőanyagának színe igen különböző, szürkétől a 
lilás árnyalatokig. Gyakoriak benne a lapillik. A tufás kötőanyag ásvány-
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töredékei között leggyakoribb a földpát, míg a femikus alkotórészek között 
a hipersztéimek van legnagyobb szerepe, kis mennyiségben augit is előfordul.

Az agglomerátumos piroxénandezittufa a helvéti—tortónai andezit
vulkánosság legelső képződménye. A Csórhegytől К  felé vastagsága növek
szik, maximálisan 250—300 m között van.

Piroxénandezit

Hiperszténaugitandezit a Mátrának ezen a részén nem nagy jelentőségű. 
Összefüggő nagyobb felszíni kiterjedésben csak Mátraházától ÉNy-ra van. 
Némelyik hiperszténandezitben helyenként megjelenik az augit, azonban 
nem jellemző ásványos elegyrész.

Világosszürke kőzet. A Nagy völgyben, valamint ennek K-i mellék
völgyeiben gyakran lemezes elválású. Legtöbb esetben a porfiros ásványok 
már szabad szemmel is jól kivehetők. Majdnem mindig üveges alapanyagú. 
A földpátbeágyazások uralkodó mennyiségben szerepelnek és igen gyakoriak 
bennük az üvegzárványok. Kis mértékű kaolinos elváltozás majdnem mindig 
megfigyelhető. A femikus ásványok közül általában a hipersztén nagyobb 
mennyiségű és nagysága a földpátokéval egyezik meg. A hipersztén-kristályo- 
kat legtöbbször keskeny érckeret veszi körül. Az augit ritkább és kisebb 
méretű kristályokban jelenik meg. Mátraházától ÉNy-ra levő gerincen a 
kőzetben holokristályos zárvány fordul elő. Uralkodólag földpátból és keve
sebb mennyiségű kvarcból van felépítve, ezenkívül kis mennyiségű hipersztén 
és augit jelenik meg benne.

Iiiperszténandezit

A terület magasabb kiemelkedéseit, gerinceit rendszerint hipersztén- 
andezit alkotja. Valószínű tehát, hogy a legerősebb vulkáni működés hozta 
ezt a kőzetet létre. Nem lehet biztosan eldönteni azt, hogy a gerinceket alkotó 
hiperszténandezit telérszerű képződmény-e, vagypedig az andezittufa és 
breccsa képződése után nagyobb, összefüggő hiperszténandezit lávatakaró 
került a felszínre, mely idők folyamán, mint ellenállóbb rész, kipreparálódott. 
Mindenesetre egyike a legutolsó képződményeknek, mert a tufában gyakran 
található dikeok anyaga is legtöbb esetben hiperszténandezit. A térképen 
csak ott jelöltem ki határát, ahol jól elkülöníthető volt az agglomerátumos 
tufától.

A hiperszténandezit kifejlődése eléggé egyöntetű. Rendszerint világo
sabb szürke, esetleg vörhenyes színű. Mikroszkóp alatt az üveges alapanyag 
uralkodik. Legfontosabb beágyazás a földpát, mely néha kissé kaolinosodott. 
A labrador sorú földpát-beágyazások nagysága igen gyakran eléri a 2 mm-t. 
A színes alkotórész legtöbbször kizárólag hipersztén, egyes esetekben fordul 
elő mellette kevés augit is (Somhegy, Cserepestető, Ördöggát). Igen gyakori, 
hogy a hipersztén.t augitkoszorú veszi körül.
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Az Ördöggát kőzetének elemzése (elemző: Donáth É va):

S i0 2 ..............................................................  52 ,89%
T i0 2 ...........................................................  0 ,69
A l2 0 3 ......................................................  17,32
F e 20 3 ......................................................... 2 ,13
F e Ö ........................................................... .. 6,62
MnO ...........................................................  0 ,08
M gO .............................................................. 4 ,89
C a .0 .............................................................. 8,92
Na,20 ...........................................................  1 ,52
K 20  ...........................................................  1,15
- f H 20  -f-GOo..........................................  1,38
— H .,0  ....... .............................................. 0,46
P 2Os ...........................................................  1,71

99,76%

A  m e g f e le lő  N ig g l i  é r t é k e k :

s i ................................................................... 145,43
t i ................................................................... 1 ,82
al . . . ............................................................ 27 ,93
f m ................................................................  39 ,67
c ................................................................... 26 ,28
a l k ...............................................................  6 ,12
к ..................................................................  0 ,32
m g ...............................................................   0 ,50
c / f m ...........................................................  0 ,66
m e ts z e t ......................................................  IV.

A Burri—N iggli által megadott magmatípusok közül a dioritos 
magmának orbitos típusához áll legközelebb. Az értékek eléggé megegyez
nek a nagybátonyi andezittelér elemzéséből származó értékekkel is.

Augitcindezit

Kisebb jelentőségű ezen a területen, rendszerint telérszerűen jelenik 
meg. Világosszürke, ritkábban sötétebbszürke színű, mindig töm ött és kevéssé 
üveges kőzet. Porfirosan kivált ásványok mennyisége szabad szemmel nézve 
igen kevés. Két helyen jól kimutathatólag homokkőben fordul elő, meg
jelenése telérszerű, míg a harmadik előfordulása Parádsasvártól Ny-ra, a 
Vércverés É-i folytatásában van.

Legérdekesebb előfordulása a parádi Várhegyen (458 m) van, ahol több 
helyen a felszínre bukkan a homokkő alól. Két helyen kőbányával tárták  fel.
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Az andezitben közel függőleges helyzetű, 10-—40 cm-es pirites-kaolinos 
telérek futnak 30°—210° irányban. Néha még a mellékkőzet is pirittel impreg
nált. Ezeket a vékony teléreket 3—4 m-es meddőköz választja el egymástól. 
A kőzet világosszürke színű. A piritnek semmi nemesfém-tartalma nincs.

A Galyatető (964 m), Péterhegyes (884 m), Mogyorósorom (843 m), 
Kövesorom (788 m) és a Kőhatár (411,4 m) uralkodólag augitandezitből 
épül fel, a Galyacsurgó környékén és a Kövesorom gerincen kis mennyiségű 
olivin is megjelenik, míg a Mogyorósorom környékén kis mennyiségű hipersztén.

Ezekben a kőzetekben az üveges alapanyag igen kis mennyiségre szorít
kozik. Szövete néha a holokristályos felé közeledik. A földpátok néha kissé 
kaolinosodottak; labrador-labrodorbvtownit összetételűek. Sajátalakú augit- 
beágyazások inkább csak a Galyatető kőzetében fejlődtek ki, a többi helyen 
csak szemcsék alakjában található. A helyenként szereplő olivin mindig 
szerpentinesedik.

A parádi Várhegy Ny-i oldalán előforduló kőzetet D o n á t h  É v a  meg
elemezte. A kőzet pirittel impregnált. Az elemzésből a pirít százalékát levon
tam. A porfiros ásványok mennyisége igen minimális, színes ásvány pedig 
majdnem teljesen hiányzik. Az alapanyagban másodlagosan elég sok kvarc 
fordul elő. A kőzetüveg mennyisége igen alárendelt.

• p ir it-tárta lom  ...................... ................  6 ,23%

A N iggli értékek:
s i ................................................................... 175,70
t i ................................................................... 3 ,18
a l .....................................................................  28,43
f m ...................................................................  33 ,00
c ...................................................................... 23,06
a l k ...................................................................  15,51
к ................................................................... 0,28
m g ................................................................  0,68
c/fm  ...........................................................  0,70
m e t s z e t ............................................................ V .

Mivel a kőzet kalcitosodott, másodlagos kvarc jelenik meg benne, piritese- 
dett, azért a NiGGLi-féle értékek csak megközelítő eredményt adnak. 
A N iggli—Burri munkájában felsorolt magmatípusok közül legjobban meg
közelíti a leukogabbroidos magma cumbraitos típusát.
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Elváltozott piroxénandezit
A Galyatetőtől, Mogyorósoromtól és a Nagylápafőtől D-re nagyobb 

területen elváltozott piroxénandezit bukkan több helyen a felszínre. Színe az 
elváltozás mértéke szerint különböző. Az eredeti kőzet világosszürke színű, 
kezdeti stádiumban a kőzet kifakul, a teljesen elváltozott kőzet fehéres színű és 
semmilyen porfiros ásványt nem lehet benne felismerni. Minden esetben tartal
maz kisebb-nagyobb mennyiségben piritet. Az elváltozott kőzetben a pirít is 
gyakran teljesen elmállott.

Ez a kőzet a Nagylápafőtől D-re a gályái műúton végig jól feltárt. Itt 
egyúttal az is jól megfigyelhető, hogy a kaolinosan elváltozott piroxén- 
andezitet igen gyakran töri át ép, fiatalabb andezittelér. A Nagylipót oldalán 
ez az elváltozott andezit kisebb kőfejtővel feltárt. A fehér színű elváltozott 
részek néha telérszerűen jelennek meg, ugyanígy találjuk a kalcitos részeket 
is. A pirít impregnációt alkot. A Nagyvölgy és ennek folytatásában az Arany
bányafolyás völgyében is keskeny feltárásban végig megtaláljuk ezt az el
változott kőzetet.

Mikroszkóp alatt az üdébb, kevésbbé elváltozott kőzetek kevés kőzet
üveget tartalmaznak, a földpátok 2—3 mm-t is elérnek és mindig uralkodó 
mennyiségben szerepelnek. Az elváltozás mértéke szerint az eredeti kristály 
kaolinná változhatik át. Kaolinosodáskor a kovasav-felesleg kvarc alakjában 
válik ki. A földpátok kalcitosodása kisebb mértékű, inkább csak a Nagy- 
lipóton fordul elő, itt viszont nem ritka, hogy az alapanyagban másodlagosan 
kalcit rakódott le. A színes ásványok mennyisége eredetileg sem volt nagy. 
A hipersztén és valószínűleg az augit teljesen elváltozott szerpentinné, a színes 
ásványok helyén álalakokat találunk.

A Nagylipót (753 m) D-i oldalában az országút melletti kőbányából egy 
kevéssé elváltozott, kissé zöldes árnyalatú, pirittel impregnált kőzetet elem
zett meg Donáth Éva. A pirít mennyisége 2,94%. Az eredmények a követ
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Mivel a kőzet kalcitosodott és pirittel impregnált, a NiGGLi-féle értékek 
esak megközelítő eredményt adnak. Eszerint a leukopeléeites típushoz áll 
közel:

Riolit

A Kékes É-i oldalán, a Pisztrángos-tótól К -re kb. 150 m távolságra az 
ú. n. tervút bevágásában az út D-i oldalán mintegy 100 m hosszan vörhenyes 
barna, tömött szövetű kőzet van feltárva. Makroszkóposán elsősorban biotit 
ismerhető fel benne, fehér foltok alakjában földpát. A kőzet boltozatszerűen 
emelkedik ki a környezetből. Mindenfelé negyedkori képződmény határolja, 
így földtani helyzetét nem lehetett pontosan megállapítani.

A kőzet mikrofelzites, szferolitos szövetű, legtöbbször világosbarna 
színű. Az üveges alapanyagban a földpátok játszanak uralkodó szerepet, 
nagyon gyakran zónás felépítésűek. Legtöbbször az albit, vagy albit és karls- 
badi törvény szerint alkotnak ikreket. Eléggé zárványmentesek. Az elő
fordulás széle felé nemcsak az alapanyagban találunk kalcitos részleteket, 
hanem a földpátok is kalcitos elváltozást mutatnak. A földpátok magmás 
reszorpciót szenvedtek. Összetételük andezinnek felel meg. A porfirosan 
megjelenő kvarc mennyisége mindig igen kicsi és minden esetben korrodált. 
A színes alkotórészeket a biotit képviseli, mely legtöbb esetben ép, vagy csak 
gén kisfokú elváltozást mutat.

A D o n á t h  É v a  által megelemzett kőzet egyik része kalcitosan elválto
zott, másik része mikrofelzites szövetű, kevéssé kalcitos, elég sok földpáttal 
és biotittal, kis mennyiségű kvarccal. A kőzet piritet nem tartalm azott. 
Az eredmények a következők:

A NiGGLi-féle értékek granodioritos magmatípusra utalnak, mely még 
N i g g l i  szerint is tipikusan savanyú magma.
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A Mátrából Gyöngyössolymos és Lőrinci környékéről ismerünk kis fel
színi kiterjedésű riolit-előfordulást. Mindkettőnél a biotit mennyisége igen 
minimális. Ha összehasonlítjuk a megfelelő NiGGLi-féle értékeket, látjuk, 
hogy a pisztrángosi riolit nagyobb «fm» értékkel rendelkezik, de több biotitot 
is tartalmaz. А «с» érték is nagyobb, ennél azonban szerepet játszik az is, 
hogy a pisztrángosi kőzet kalcitosodott. А «к» érték közel egyező. Jóval 
alacsonyabb azonban a «si», ami lehet annak a következménye, hogy a láva 
bázisosabb kőzetek között nyomult magasabb szintbe. Kismértékű asszimi
láció tehát lehetséges volt, amit a reszorpciós és korróziós jelenségek is alá
támasztanak.

Földtani helyzete szerint az andezittufánál minden bizonnyal, esetleg a 
hiperszténandezitnél is fiatalabb, így valószínűleg a solymosi riolittal együtt 
a Mátra legfiatalabb vulkáni kőzete lenne.

Hasonlóan kis kovasavtartalmú riolitok ismeretesek Nagybánya (Baia 
Maré) környékéről is, bár itt igen kicsi а «с» érték és igen magas a K 20  ta r
talom.

Az eruptívumok kitörési sorrendjében ezek alapján a következő sorrendet 
lehet felállítani: legidősebb az andezittufa és breccsa, amelyre hipersztén- 
augitandezit települ. A hiperszténandezit és augitandezit közel egyidős lehet. 
A telérszerűen megjelenő augitandezit is valószínűleg ezzel a kitöréssel hoz
ható kapcsolatba. Megjegyzem azonban, hogy a kitörési szakaszok eléggé 
összefolynak és szigorú elhatárolás nem nagyon lehetséges.

Noszky J. a Nagylipót környékét, mint kisebb ércesedési övét említi 
fel. Itt azonban a gyenge pirit-impregnáción kívül semmi egyéb tény nincs, 
ami hasznosítható ércfelhalmozódásra engedne következtetni. A néha telér
szerűen megjelenő kaolinos, kalcitos részek sincsenek a pirít mennyiségére 
befolyással. A hidrotermális hatás itt tehát csak gyenge piritbehintést, 
kaolinos és kalcitos elváltozást eredményezett. A piritnek nemesfém-tartalma 
jelentéktelen.
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LE  L E V E  G É O L O G IQ L E  D A N S  L E S  E N V IR O N S  D E S  M O N T S K É K E S
E T  G A L Y A T E T Ő

P  ar J. Mezősi

Dans le territoire lévé, au bőrei de la montagne andésitique, on petit 
délimiter les formations suivantes: grés oligocéne, tuf rhyolithique «inférieur» 
aquitanien, sable argileux et grés helvétiens, tuf rhyolitique «moyen» tortonien.

Le bút principal du lévé était l’examen des formations volcaniques 
tortoniennes de la montagne andésitique. Le tuf andésite pyroxénique a 
agglomérat et ä bombes immenses est trés étendu. Parmi les andésites pyroxé- 
niques, Гоп peut reconnaitre l’andésite augitique á hypersthéne, l’andésite 
á hypersthéne et l’andésite augitique. V. l’analyse et la caractérisation 
pétrochimique de celles-ci, dans le texte hongrois.

S. du Galyatető, dans un territoire considérable, il se présente une 
andésite altérée qui ne contient pás de composants colorés et qui est trés 
semblable á celle qui se trouve dans les environs de Госсштепсе de minerai 
de Gyöngyösoroszi. V. són analyse et les valeurs de Niggli, dans le texte 
hongrois.

Au cőté septentrional du Kékes, dans la masse centrale du Mátra, 
on a réussi á designer une roche acidulée, semblable au rhyolithe, qui a été 
inconnue jusqu’á présent, et qui est, sans doute, le produit d’une instrusion 
postérieure. V. l’analyse et les valeurs de Niggli, dans le texte hongrois.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ В РАЙОНАХ ГОР
КЕКЕШ И ГАЛЬАТЕТЁ 

Й о ж е ф  М е з ё ш и

На картографированной территории на окраине андезитовых гор можно 
отграничить следующие образованйяя * олигоценовый песчаник, аквитанский 
»нижний« риолитовый туф, гельветский глинистый песок и песчаник, тортон- 
ский »средний« риолитовый туф.

Целью съёмки главным образом являлось изучение тортонских вулкани
ческих образований андезитовых гор. Аггломератовый пироксеново-андези- 
товый туф, содержащий огромные бомбы, имеет весьма широкое распростра
нение. Среди пироксеновых андезитов удалось отделить гиперстеновый авги- 
товый андезит, гиперстеновый андезит и авгитовый андезит. Анализы и петро- 
химическую характеристику смотри в венгерском тексте.
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К югу от горы Гальатетё на большой территории встречается превра
щенный андезит, лишенный цветных примесей, появление которого напоми
нает андезит, встречающийся в окрестности рудного месторождения д. Дьён- 
дьёшороси. Анализ и величины Ниггли смотри в венгерском тексте.

На северной стороне горы Кекеш из центральной массы гор Матра уда
лось отметить до сих пор неизвестную риолитовидную основную породу, 
которая несомненно является продуктом более позднего поднятия. Анализ и 
величины Ниггли см. в венгерском тексте.


