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MÁTRAFÜRED ÉS MÁTRAHÁZA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI
VIZSGÁLATA

írta: Csillagné Teplánszky F eika

A Mátrahegység Mátraháza és Mátrafüred közötti területe a hegység 
középső részén az ún. Ny-i és K-i Mátra találkozásánál fekszik. Ez a 
helyzeti adottság rányomja bélyegét a terület kőzettani és tektonikai 
viszonyaira.

A Ny-i Mátrában két nagy, egymástól élesen elhatárolható andezit- 
összletet ismerünk, úgymint az idősebb, változékony, vegyes elváltozású 
andezitet és a fiatalabb, bazaltos andezitet. A vegyes elváltozású andezit 
egyes —  többnyire felső — szintjeiben egy teljes anyagkicserélődést 
szenvedett, agyagásványosodott, kovásodott kőzet nyomozható. Az 
átalakult kőzet eredeti összetétele, anyaga az erős elbontás következté
ben nem határozható meg teljes biztonsággal. Valószínűleg egy számos 
tufaszintet tartalmazó, sztratovulkáni összlet volt.

A K-i Mátrában a regionális átalakulást szenvedett változékony, 
vegyes elváltozású andezit nem kerül felszínre, esetleg nem is fejlődött 
ki. A K-i hegységrészt változatos, láva-tufa és lávaagglomerátum — szin
tekből álló andezitösszlet építi fel. Kőzetei esetleg valamivel fiatalabbak 
a változékony, vegyes elváltozású andezitnél, vagy azzal egyidejűleg 
keletkeztek. Fő jellemvonása a kőzetek lyukacsossága. A rétegösszlet leg
fiatalabb tagja a Kékes környéki augitos hiperszténandezit, mely a Galya
tető környékén kifejlődött bazaltos andezittel lehet egykorú, azonban an
nál savanyúbb és jobban kristályosodott.

A kétféle felépítésű hegységrész a Mátraháza és Mátrafüred közötti 
területen találkozik; így itt mindkét fácies, a részben erősen bontott, ve
gyes elváltozású és a lyukacsossággal jellemzett andezit megtalálható. 
Ez a tény alkalmat nyújt a kétféle andezitfácies kapcsolatának tanul
mányozására (1, 2. ábra.)

A legidősebb képződmény a terület legalacsonyabb D-i részein, kb. 
350—400 m tszf. magasságban követhető lapillis anclezittufa. Legjobban 
Mátrafüredtől É-га, a műút hajtűkanyarulatánál, mesterséges feltárás-
29* -
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ban figyelhető meg. A kőzet rétegzett, dőlése 305°/32°. Itt különféle 
anyagú tufaszintek változatos ismétlődése tűnik szembe:

1. világosszürke, igen finomszemű, bontott, ritkán 1 —5 mm-es fehér, salakos 
(horzsakőszerű) andezitlapilliket tartalmazó andezittufa

2. barnásszürke, durvábbszemű, sok 1 —6 mm-es fekete, lyukacsos andezitsalak- 
darabkát tartalmazó andezittufa

3. szürke, finomszemű, kötőanyagában igen sok sárgás, horzsakőre emlékeztető 
andezit-lapillit és ritkán kovatörmeléket tartalmazó andezittufa; végül

4. erősen bontott kötőanyagában kevés tömött szövetű, üveges andezit-lapillit 
tartalmazó andezittufa.

Kelet felé haladva a Kallóvölgyben a fenti tufaösszlet kifejlődése más. 
Felső szintje andezitlapillis bontott andezittufa, mely alatt kissé riolitos 
jellegű, kvarckristályokat és biotitpikkelykéket is tartalmazó andezit- 
tufa kerül a felszínre. Tovább К felé, a Csatorna-patak és a Vizes Kesző kö
zött ismét más kifejlődésben, 2—4 mm-es erősen bontott kőzetdarabkák
ból álló breccsaszerű piroklasztikum alakjában jelenik meg a valószínű
leg összefüggő, nagy elterjedésű tufaszint. Ez utóbbi kőzetkifejlődés már 
a K-i Mátrára jellemző: Domoszló környékén gyakori az ilyen breccsa
szerű, kevés kötőanyagot tartalmazó piroklasztikum.

A lapillis andezittufára települt a — Ny-i Mátrában nagy kiterjedés
ben és vastagságban kifejlődött — változékony, vegyes elváltozáséi andezit 
l e g i d ő s e b b  l á v a p a d j a .  A Ny-i Mátrához közelebb fekvő terü
letrészen, vagyis Mátrafüredtől Ny-ra, a kőzet többnyire barnás árnya-

1. ábra. Mátraháza és Mátrafüred környékének földtani térképe és szelvénye. — 
Térképezte: C s i l l a g n é  T e p l á n s z k y  E.

Jelmagyarázat: 1. kékesi típusú p iroxénan dezit; 2. felső agglom erátum os a n d e zittu fa ; 3. v á lto z é k o n y  
vegyes elváltozású andezit fiatala bb lá v a p a d ja i; 4. közbetelepült lapillis a n d ezittu fa ; 5. lyukacsos  
a n d ezit ; 6. vá lto zék o n y , vegyes elváltozású andezit idősebb lá v a p a d ja i; 7. lim o n ito sod ott-h em atitoso- 
d o tt andezit (o x ia n d ezit); 8 kovásodott andezit (sziliko and ezit); 9. agy agásvá n yosod ott andezit (hidro- 
a n d ezit); 10. szürke, tö m ö tt szövetű  andezit (helyi k ifejlődés); 11. r io littu fa ; 12. alsó, lapillis an dezit

tufa . —  13. Szelvényirány, 14. litok lázis-irán y

Fig. 1. Carte et coupe géologique des environs de Mátraháza et Mátrafüred. 
Levée par E. C s i l l a g  — T e p i A n s z k y

Légende: 1. andésite pyroxénique de type K é k e s ; 2. tu f andésitique supérieur á a g g lo m é ra t; 3. ban cs  
plus jeunes des laves andésitiques variables á altération m ix te ; 4. intercalation de tu fs andésitiques ä 
la p illis ; 5. andésite poreuse; 6. bancs plus anciens des andésites variables ä altération m ix te ; 7. andésite  
lim onitisée— hém atitisée (oxya n désite); 8. andésite silicifiée (silicoandésite); 9. andésite a m inéralisa- 
tion argileuse (hyd roan désite); 10. andésite grise á texture com pacte (faciés lo c a l); 11. tu f rh y o litiq u e ;. 

12. tu f andésitique inférieur á lapillis . —  13. D irection du profil, 14. direction de lithoclase

Рис. 1. Геологическая карта и разрез окрестности сс. Матрахаза и Матрафюред. —  
Составила: Э. ЧИЛЛАГ— ТЕПЛАНСКИ

Легенда: 1. пироксеновый андезит типа К екеш , 2. верхний аггломератовый андезитовый туф, 3. моло
дые лавовые пачки изменчивого андезита, со смешанными изменениями, 4. прослой андезитового  
туфа с лапилли, 5. ноздреватый андезит, 6. старые лавовые пачки преобразованного изменчивого  
андезита, 7. лимонитизированный-гематитизированный андезит (оксиандезит), 8. окремнелый ан
дезит (силикоандезит), 9. оглиненный андезит (гидроаидезит), 10. серый андезит плотной структуры  
(местное развитие), 11. риолитовый туф, 12. нижний андезитовый туф с лапилли. —  13. Н аправление  

разреза, 14. направление литоклазов
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latú, átkristályosodott; túl
nyomóan hipersztént, ritkáb
ban kevés augitot tartalmaz. 
Jellemzője, hogy alapanya
gában a mikrolitok orientá
ciója foltokban, csomókban 
azonos (2. ábra). A terület 
középső részén, Mátrafüred- 
től É-ra más kifejlődésben 
jelentkezik. Szintén barnás 
árnyalatú, átkristályosodott, 
de alapanyagában az azonos 
orientációjú mikrolit- csomók

2. ábra. Barnásszürke, tömör, augitos hiper- 
szténanclezit. (Változékony, vegyes elváltozású 
andezit legalsó lávapadja.) — Eremény D-i elő

tere. II Nie : 48 x
F ig. 2. Andésite hypersthénique compacte gris 
brunátre, á augite. (Banc basal de Tandésite 
variable á altération mixte.) — Avant-pays du 

S d’Eremény. || N, 48 x

A fent említett, alsó lávapadra lyukacsos andezit települ. Ez a fia
talabb lávaár még a változékony, vegyes elváltozású anclezitösszlethez 
tartozik. A K-i Mátra déli részét szinte teljes egészében ez az andezit
változat építi fel, a Ny-i Mátrában viszont teljesen ismeretlen. Ennek 
megfelelően a lyukacsos andezit a szóban forgó terület Ny-i részén m ég 
alárendelt mennyiségben megtalálható. Felette a változékony, vegyes 
elváltozású andezit egyes fiatalabb, helyi kifejlődésű lávapadjai jelen - 
nek meg, melyek Mátraházától К -re hiányoznak, vagy csak kisebb, jelen - 
téktelen foltokban találhatók. E területen a lyukacsos andezit válik ural
kodóvá és közvetlenül a legfiatalabb kékesi andezit települ rá. A lyukacso s
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andezit szürke, ritkán kissé 
vöröses árnyalatú, elválása 
tömbös. Anyaga változó 
mennyiségű üveganyagból és 
kristálykezdeményből, to
vábbá alárendelt mennyiség
ben földpátlécecskékből áll.
Plagioklász földpátjai alap
anyagzárványokat tartal
maznak. A hipersztén és 
augit aránya változó, általá
ban a hipersztén mennyisé
ge nagyobb (3. ábra).

A lyukacskák kioldásos 
eredetűek. A K-i Mátra nagy 
tömegű lyukacsos kőzetén a 
kioldás folyamata többé-ke- 
vésbé jól követhető. Az alap
anyag először elsötétedik — 
az opak anyag feldúsul — 
majd ezt követően a sötét 
alapanyagban világos (néha zöldes vagy barnás színeződésű), kova
géllel kitöltött foltok jelennek meg. A világos foltok határa nem éles, 
gyakran ujjasán benyúlik a környező alapanyagba. A végső elváltozási 
szakaszban a gélkitöltés eltávozik a gócok közepéből és létrejön a lyu- 
kacsosság. Az így keletkezett üregek átmérője néhány mikrontól 1— 2 
mm-ig változik. Képződésük okának tisztázása még további vizsgálatra 
szorul. Feltehető, hogy az eredeti magma nagy gáztartalma a kihűlés 
folyamán nem távozott el és nem is koncentrálódott hólyagokban, hanem 
oldatban maradt és a kihűlés után a már megszilárdult kőzet átalakulásá
nak indítéka lett.

A kioldásos eredetű lyukacsos andeziten kívül Mátraháza környékén 
még egy lyukacsos kőzetű lávaár észlelhető. Ez szoros kapcsolatban van 
a kékesi legfiatalabb piroxénandezittel: annak alsó lávapadját alkotja. A 
lyukacsosság azonban ebben a kőzetben nem kioldásos eredetű, hanem 
elsődleges hólyagosság. A kőzet fluidális szerkezetű, az irányítottan elhe
lyezkedő földpátlécek az üregeket „megkerülik” . A lyukacskák átmérője 
1— 2 cm, sőt helyenként a 3—4 cm-t is eléri; gyakran egymással párhu
zamosan, sávokban helyezkednek el.

A regionálisan elterjedt kioldásos eredetű lyukacsos andezittel körül
belül egykorúnak tekinthetjük az Eremény igen változatos felépítésű, 
tömött szövetű andezitjét, mely valószínűleg kis, helyi feltörésből szár
mazik. Mind makroszkóposán, mind mikroszkópos vizsgálattal megálla
pítható, hogy a kőzet anyaga szinte métereken belül változik. Különbségek

3. ábra. Lyukacsos, augitos hiperszténandezit. 
— Nyergestető Ny-i oldala. || Nie; 18 X

Fig. 3. Andésite hypersthénique poreuse á au- 
gite. — Versant de J/W du Nyergestető. N ||, 

18 x
Puc. 3. Ноздреватый авгитовый, гиперстеновый 
андезит. — Западный склон горы Ньергештетё. 

Параллельные николи, 18 х
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állapíthatók meg az alapanyag mennyiségében, az üveg-kristálykezde- 
mény-mikrolitok arányában, a porfiros elegyrészek átlagos méretében, 
továbbá a hipersztén és augit egymáshoz való mennyiségi viszonyában.

A terület Ny-i részén a lyukacsos piroxénandezit felett a változékony, 
vegyes elváltozású andezit említett f i a t a l a b b  t a g j a i  települnek, me
lyek К  felé egyre csökkenő mennyiségben jelentkeznek. A kőzet tömör, 
tömött szövetű, gyakran pados piroxénandezit. Az alábbi változatai 
különíthetők el:

A Nyergestető—Farkaskő környékén a lyukacsos andezit felett 
települő piroxénandezit igen hasonló a legalsó lávapad kőzetéhez; több
nyire barnás árnyalatú, alapanyagában foltokban azonos orientációjú 
mikrolitcsomók vannak, de az alsó lávapad anyagánál jóval több augitot 
tartalmaz.

Az előbbivel kb. egykorú, de valószínűleg más mellékcentrumból 
származó Kecskebérc—Kishalmaj környéki augitos hiperszténandezit 
üde, szürke, tömött szövetű, sok opak elegyrészt tartalmaz.

A Válostetőt és Görgőbikket a változékony, vegyes elváltozású an- 
dezitösszletbe tartozó lávapad anyaga borítja. A kőzet barnásszürke, 
tömött szövetű, gyakran kissé pados kifejlődésű, esetleg gyengén klori- 
tosodott bontott, augitos hiperszténandezit.

A MÁV-üdülő és a Szanatórium között, továbbá a Somor-pataktól 
É-ra levő ormon kibukkanó kőzet összetétele és szövete a Kékes környéki 
fiatal andezitéhez hasonló, annál valamivel bontottabb. Alapanyaga fol
tokban elsötétedett, ami a lyukacsosodás kezdeti fázisát jelzi.

A nagy vastagságú, változékony, vegyes elváltozású andezitösszlet- 
ben igen gyakoriak a néhány cm-es, esetleg m-es vastagságú lapillis an- 
dezittufa-közbetelepülések. Ezek követése a terep nagyfokú fedettsége 
és a kőzet kis ellenállóképessége miatt nehéz. A kőzetkibúvások nagyobb 
távolságokon keresztül nem nyomozhatok, valószínűleg kiékelődnek, helyi 
jellegűek. A változékony, vegyes elváltozású andezit több lávapadjában 
igen gyakran találhatók vöröses színeződésű hematitos-limonitos ande
zitváltozatok (oxiandezit).

A változékony, vegyes elváltozású andezitösszlet és a legfiatalabb, 
kékesi piroxénandezit között több helyen észlelhető egy jelentős vastag
ságú (40— 70 m) változatos kifejlődésű tufaszint. Mátraháza környékén 
erősen bontott, agyagásványosodott-kovásodott, andezit-lapilliket tar
talmazó andezittufa nyomozható. Ez a kőzet szintben körülbelül azono
sítható a Csatorna-patakban kibukkanó, durva —  néha 50— 60 cm átmé
rőjű —  andezitdarabokat tartalmazó, agglomerátumos andezittufáual.

A legfiatalabb kékesi piroxénandezit körülbelül azonos korú a Galya
tető környéki bázisos, kevés olivint tartalmazó, fekete, finomszemű bazal- 
tos andezittel. Összetétele és szövete azonban erősen eltér az utóbbitól. 
A kőzet szürke színű, pados kifejlődésű, esetleg palás. Porfiros elegy
részei nagyobbak, olivint nem tartalmaz. A piroxének közül a hiper-
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sztén uralkodik, bár minden esetben tartalmaz több-kevesebb augitot 
is. Si02-tartalma 54% körüli, tehát savanyúbb, mint a galyatetői legfelső 
andezit, mely 51—52%-os Si02-tartalmú.

A vizsgált terület ÉNy-i részén, a Nagypatak jobbpartján erősen bon
tott riolittufa kis foltját térképeztük. Erről a — helyszínen kaolinos elvál- 
tozású andezittufának tűnő — kőzetről csak behatóbb mikroszkópi vizs
gálat mutatta ki riolitos összetételét és tufa-jellegét. Hovatartozását a 
terepviszonyok miatt csak feltárásos kutatással lehet majd megállapítani.

A tektonikai viszonyok vizsgálata során — a kőzettani kifejlődéshez 
hasonlóan — a Ny-i és K-i Mátra tektonikai elemeinek keveredését tapasz
taltuk e területen. Az átmenet Mátrafüred és Mátraháza környékén van. 
A Ny-i Mátrára a Ny—K-i törések mentén D felé való lépcsős lezökkenések 
jellemzők. A völgyek iránya általában É—D-i. A K-i Mátrában ilyen 
jellegű lezökkenések nem észlelhetők, a hegységrészt É-ról D felé lejtő 
lávaárak építik fel. A völgybevágódások itt is É—D-i irányúak. A két 
területrész találkozásánál átmeneti helyzet alakul ki. Bár a terep nagy
mértékű fedettsége miatt részletes tektonikai megfigyelésekre nem ad al
kalmat, néhány következtetést mégis levonhattunk.

Mátrafüred— Mátraháza vonalától К -re már a K-i Mátrára jellemző 
vonások uralkodnak. A terület Ny-i részén észlelhető törések, litoklázisok 
iránya nem К —Ny-i: a Nagypataknál ÉNy—DK-i irányúak (330°— 
150°, illetve 340°— 160°körüliek); a Nyergestetőn ÉÉNY—DDK-i irányba 
fordulnak (340°— 160° és 350°— 170° közöttiek). Igen ritkán É— D-i 
irányú (10°— 190°-os) litoklázisok is észlelhetők. Megfigyelhető, hogy a 
patakok folyásiránya (Nagypatak, Kishidas-folyás, Nagy-Mérges) is 
más: nem É—D-i, hanem túlnyomóan ÉK—DNY-i, tehát a litoklázis- 
irányokra merőleges. A törésrendszer átfordulásával mintegy koszorúba 
fogja, К felől lezárja a nagyfokú átalakulást szenvedett, bontott nyugat- 
mátrai andezitösszletet. Az ércföldtani kutatások eddigi megállapításai 
szerint ebben a bontott, idősebb andezitösszletben fejlődött ki a Gyöngyös- 
oroszi környéki produktív hidrotermális ércesedés. Úgy látjuk, hogy a 
vizsgált átmeneti terület egyúttal a nyugat-mátrai érces terület K-i ha
tárát is jelzi.
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EXAMEN GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE MÁTRAFÜRED
ET MÁTRAHÁZA

par
E .  C s i l l a g — T e p l á n s z k y

Le territoire étudié est situé dans la partié centrale de la Montagne 
Mátra, notamment dans le rayon oű la Mátra Occidentale et la Mátra 
Orientale se joignent.

Sur le territoire de la Mátra Occidentale on peut distinguer en com- 
plexe d’andésites, pour la plupart, intensivement décomposées et une 
coulée relativement plus jeune de laves d’andésite, íraiche basaltique. 
Dans la Montagne Mátra Orientale, ne se sont pás développées de roches 
intensivement décomposées et le caractére principal des andésites est 
leur porosité. Dans la région étudiée on peut observer le rapport mutuel 
entre les deux massifs de la montagne, caractérisés par la différence de 
leur constitution. La formation la plus ancienne est représentée par des 
tufs andésitiques a lapillis. Dans la partié de l’W de la région eile est sur- 
montée par des andésites fréquemment décomposées, plus répandues 
dans la partié occidentale de la Montagne Mátra, lesquelles s’amincissent 
en coin vers ГЕ. Au-dessus de ces derniéres, se présentent des andésites 
avec des cavités dues a lixiviation, communes la dans le massif de ГЕ. Dans 
la partié de l’W de la régión étudiée elles jouent un rőle subordonné, de 
mérne que plus loin vers TW elles ne sont plus connues. Sur les andésites 
poreuses gisent les bancs plus jeunes des andésites décomposées, bien 
répandues dans la région occidentale. Leurs puissances et leur extension 
diminuent vers ГЕ. L ’andésite la plus récente de la Montagne Mátra 
Orientale est plus acide, a cristallisation plus avancée, que celles plus 
jeunes de la Mátra Occidentale.

La différence entre la Mátra Occidentale et la Mátra Orientale se 
manifeste également en ce qui concerne les conditions tectoniques. La 
Mátra Occidentale se caractérisé par des affaissements en gradins, ori- 
entés vers le S, ainsi que par des inclinaisons d’E—W. La Mátra Orientale, 
á son tour, est caractérisé par des coulées de laves continues qui s’allon- 
gent par une inclinaison vers le S. Sur le territoire examiné, la direction 
des fractures corresponde au NW—SE, respectivement au NNW— SSE. 
Par conséquent, le complexe d’andésites décomposées et alterées de la 
Montagne Mátra Occidentale est bloqué de ГЕ par le systéme de fracture 
qui indique, á la fois, la limité del’Ede la métallisation développée dans le 
complexe d’andésites aux environs de Gyöngyösoroszi.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРЕСТНОСТИ CC. МАТРА- 
ФЮРЕД И МАТРАХАЗА

Э. ЧИЛЛАГ— ТЕПЛАНСКИ

Изучаемая область лежит в центральной части горного массива, на 
стыке Западной и Восточной Матра.

В Западной Матре можно обособлять одну более дренюю, 
сильно разложенную андезитовую свиту и один более молодой, свежий 
базальтовый, андезитовый лавовый поток. В Восточной Матре сильно 
разложенные разновидности пород не развивались, главной харак
теристикой андезита является ноздреватость. Взаимные отношения упомя
нутых двух частей гор, различного строения, можно хорошо наблюдать 
именно на изученной территории. Самое древнее образование — это ан
дезитовый туф с лапилли. Над ним, в западной части изучаемой области 
залегает известный из западной части гор Матра, часто разложенный 
андезит, который к востоку выклинивается. Над ним можно наблюдать 
всеобще распространенный в восточной части гор ноздреватый андезит, 
возникший в результате растворения, развитие которого в западной 
части области играет только подчиненную роль, более того, дальше к за
паду совершенно неизвестен. Над ноздреватым андезитом можно встречать 
молодные лавовые пачки разложенного андезита, рапространенного на 
западе. Мощность и развитие последних к востоку уменьшается. Самый 
молодой андезит Восточной Матры является более кислым, лучше пере- 
кристаллизированным, чем самая молодая порода Западной Матры. Между 
Восточной и Западной Матрой различия имеются и в отношении текто
нических условий. Для Западной Матры характерны ступенчатые сбросы 
южного направления и падения восточно-западного направления, а для 
Восточной Матры отлого (спускающиеся) к югу связные лавовые потоки. 
Направление разломов в изучаемой области — СЗ-ЮВ-ное, то есть ССЗ- 
ЮЮВ-ное. Тем самым система разломов закрывает с востока разложен
ную, преобразованную андезитовую свиту Западной Матры и означает 
вместе с тем и восточную границу оруденения, развитого в данной анде
зитовой свите в районе села Дьендьешороси.




