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1. fejezet - Ásvány és kőzettan 

1. ÁSVÁNYTANI ALAPVETÉS 

Ásvány és kőzettan 

2. Mi az ásvány? 

Az ásvány fogalma többféleképpen megfogalmazható. Legegyszerűbben a következő definícióval írható le: „az 

ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű építőköve”. Az ásványok természetes állapotukban 

leggyakrabban szilárd halmazállapotúak. Kivételt képez azonban néhány ásvány, pl. a terméshigany és a víz. Az 

ásványok homogének, más szóval egyneműek. Minden ásványfajnak megszabott, az illető ásványra jellemző 

belső szerkezete és képlettel kifejezhető vegyi összetétele van. Az ásványok természetes eredetűek. Az ember 

által előállított kristályos anyagokat nem tekintjük ásványoknak. 

Ezek alapján az ásvány definíciója a következő módon is leírható: „határozott kémiai összetétellel és 

térrácsszerkezettel rendelkező, túlnyomó többségében kristályos állapotú, földtani folyamatok során képződött, 

szilárd halmazállapotú vegyület (ritkábban elem)”. 

Jelenleg mintegy 4300 ásványfajt ismerünk a Földön. Számuk évről-évre nő, átlagosan mintegy 40-50 fajjal. 

3. Az ásványok rendszerezése 

Az ásványok rendszerezése kristálykémiai sajátságaik alapján történik. A rendszer gerincét az anionok által 

meghatározott ásványosztályok jelentik. Ennek megfelelően az ásványtanban tíz ásványosztályt különítünk el: 
 

 
Ásványosztály Jellemző anion 

1_ Terméselemek nincs 

2. Szulfidok S2- 

3. Halogenidek F-, Cl-, Br-, I- 

4. Oxidok, hidroxidok O2-, (OH)- 

5. Karbonátok, nitrátok [CO3]2-, [NO3]- 

6. Borátok [BO3]3-, [BO4]5- 

7. Szulfátok [SO4]2- 

8. Foszfátok, arzenátok, vanadátok [PO4]3-, [AsO4]3-, [VO4]3- 

9. Szilikátok [SiO4]4- 

10. Szerves ásványok nincs 

4. Kristályok, kristályrendszerek 

Az ásványok kristályokból épülnek fel. Minden ásványnak megvan a rá jellemző kristályformája. A kristály 

olyan diszkontinuális térkitöltésű anizotrop térrács, melynek külső megjelenési formája síklapokkal határolt 

mértani test. „Diszkontinuális térkitöltésű”, azaz a kristályt felépítő anyagok az illető anyagra jellemző szigorú 
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rendben, egymástól meghatározott irányba és távolságba helyezkednek el. „Anizotrop térrács”: a kristályrácsot 

felépítő ionok elrendeződése a tér különböző irányaiban eltérő lehet (1_1_ ábra). 

 

1_1_ ábra: A térrács a tömegpontok három irányba történő transzlációjával alakul ki 

Emiatt a kristály tulajdonságai is irányonként eltérőek lehetnek. Kivételt képeznek ez alól a szabályos 

rendszerbeli kristályok, (pl. NaCl) és a szabályos belső szerkezettel nem rendelkező ásványok (pl. opál), melyek 

a tér minden irányában egyforma tulajdonságokkal bírnak, vagyis ezek izotrópok. „Külső megjelenési formája 

síklapokkal határolt mértani test”: a térrácsot felépítő ionok a térben meghatározott három-dimenziós forma 

szerint rendeződnek. Ez a forma a kristály jellemző alakja is. Síklapok által határolt test, melynek alakját a 

kristály belső szerkezete határozza meg. 

A kristályok térrácsát az egymáshoz legközelebb eső nyolc tömegponttal meghatározott egyszerű elemi testnek, 

az ún. elemi cellának az ismétlődésével érhetjük el. Az elemi cella tehát az a legkisebb térfogategység, melynek 

önmagával párhuzamos, sorozatos siklatása útján a kristály térrácsához jutunk. Az elemi cella éleinek irányát 

úgy választjuk meg, hogy ezek a legrövidebb transzlációk irányai legyenek, és egyúttal olyan irányok, amelyek 

egymásra merőlegesek, ill. a szimmetria folytán azonos transzlációval ismétlődnek. A természetben 14 

lehetséges elemi cella van. Közülük 7 olyan egyszerű elemi test, melyben a tömegpontok (ionok) csak az elemi 

test csúcsain helyezkednek el. Ezek az egyszerű, vagy egyszer primitív elemi cellák (1_2. ábra). 
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1_2. ábra: A hét egyszerű elemi cella 

Éleik határozzák meg nagyság és irány szerint az egyes kristályrendszerek tengelykeresztjét. Ezek alapján hét 

kristályrendszert különböztetünk meg, ezeken belül pedig 32 kristályosztályt: 

Triklin (háromhajlású) kristályrendszer: A tengelykeresztek különböző egységhosszúak és különböző szögeket 

zárnak be egymással. A legkevesebb szimmetriaelemmel rendelkezik, jellemző szimmetriatengelye nincs, 

minden kristálylap különálló és egyedi (1_3. ábra). A triklin rendszer két osztályt tartalmaz: pedionos, véglapos. 

Fontosabb ásványai: kaolinit, rodonit, türkiz. 

 

1_3. ábra: A triklin rendszer tengelykeresztje 

Monoklin (egyhajlású) rendszer: A rendszerben a tengelyarányok különbözőek, a hajlásszögük egymáshoz 

képest egy kivételével derékszögű, kevés szimmetriaelemet tartalmaz (1_4. ábra). A rendszer osztályai: 

szfenoidos, dómás, prizmás. 

Fontosabb ásványai: gipsz, azurit, terméskén, malachit, ortoklász, talk, csillámok. 

 

1_4. ábra: A monoklin rendszer tengelykeresztje 

Rombos rendszer: A három koordinátatengely egymásra merőleges, de különböző egységhosszúságúak. 

Szimmetriaelemeinek száma több mint három (1_5. ábra). A rendszer három osztályt tartalmaz: biszfenoidos, 

piramisos, bipiramisos. 

Fontosabb ásványai: aragonit, barit, terméskén, markazit, olivin-csoport, csillámok. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaolinit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodonit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Türkiz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kén
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1_5. ábra: A rombos rendszer tengelykeresztje 

Tetragonális (négyzetes) rendszer: A három tengely egymásra merőleges, de csak kettő azonos 

egységhosszúságú, így egy, a főtengely kitüntetett szerepű. Főtengelyes kristályrendszernek is nevezik. Több 

főtengelyi, melléktengelyi és síkszimmetriával (tükörszimmetria) rendelkezik (1_6. ábra). A rendszerbe hét 

osztály tartozik: piramisos, bipiramisos, trapezoéderes, ditetragonális piramisos, ditetragonális bipiramisos, 

biszfenoidos, szkaleonéderes. 

Fontosabb ásványai: cirkon, kalkopirit, kassziterit, rutil. 

 

1_6. ábra: A tetragonális rendszer tengelykeresztje 

Trigonális rendszer: A főtengely a melléktengelyekkel derékszöget zár be. A melléktengelyek egymáshoz képest 

nem derékszögűek, a főtengely és a melléktengelyek egységhossza különböző. Sok tengely-, lap- és 

tükörszimmetriával rendelkezik (1_7. ábra). Hét kristályosztály tartozik ide: piramisos, romboéderes, 

trapezoéderes, ditrigonális piramisos, ditrigonális szkalenoéderes, dipiramisos, ditrigonális dipiramisos. 

Fontosabb ásványai: cinnabarit, dolomit, kalcit, korund, kvarc, sziderit. 
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1_7. ábra: A trigonális rendszer tengelykeresztje 

Hexagonális (hatszöges) rendszer: Hasonló a trigonális rendszerhez, de szimmetriájában döntően a hatszöges 

elemek az elsőrendűek (1_8. ábra). Ide tartozó kristályosztályok: piramisos, dipiramisos, trapezoéderes, 

dihexagonális piramisos, dihexagonális dipiramisos. 

Fontosabb ásványai: apatit, grafit, kvarc, molibdenit, nefelin. 

 

1_8. ábra: A hexagonális rendszer tengelykeresztje 

Szabályos (köbös) kristályrendszer: arra utal, hogy a tulajdonságok jelentős része az iránytól független. Ez a 

kristályrendszer szabályosságáról könnyen felismerhető, de osztályai nehezen különböztethetőek meg (1_9. 

ábra). A rendszer osztályai: tetraéderes pentagon-dodekaéderes, diszdodekaéderes, pentagonikozi-tetraéderes, 

hexakisztetraéderes, hexakiszoktaéderes. 

Fontosabb ásványai: fluorit, galenit, gránátok, gyémánt, kősó, pirit, termésréz, szfalerit. 

 

1_9. ábra: A szabályos rendszer tengelykeresztje 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Réz
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5. Kristályformák 

A kristályokat általában síklapok határolják. Ezek a kristály növekedése során jönnek létre és az anyag 

szerkezetét, képződési viszonyait tükrözik. A kristályformákat alkotó lapok, élek, csúcsok – alakjuk, kristálytani 

tengelyekhez való elhelyezkedésük, illetve számuk szerint – az egyes kristályrendszerekre jellemző 

szimmetriaviszonyok által meghatározottak. A triklintől a köbös rendszerig nő a szimmetriaelemek száma, így 

egyre több lapból álló kristályformák jelennek meg. A triklinben van például egy lapból álló forma, míg a 

legnagyobb lapszámú a köbös rendszerre jellemző: 48 ugyanolyan lapból áll. A kristályformák görög neveket 

viselnek és alapvetően a lapok típusára és számára utalnak. A mindennapi életben is közismert forma a kocka 

(kristálytani neve hexaéder). A triklin rendszerben a szimmetriaelemek kis száma miatt kevés a kristályforma, és 

ezek lapokban szegények (csupán egy vagy két lapból állnak) (1_10. ábra). 

 

1_10. ábra: A leggyakoribb egyszerű kristályformák 

A leggyakrabban előforduló kristályformák a következők: 
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Egyszerű, nyílt formák 

Pedion: egyetlen lapból álló forma. Nincs egyetlen szimmetriaeleme sem. 

Véglap (pinakoid): olyan két lapból álló forma, ahol az egybevágó lapok párhuzamosak egymással. 

Szimmetriaeleme forgatási szimmetria (i), tükörsík (m) vagy digír (2). 

Dóma: két egymáshoz háztetőszerűen hajló lap a tükörsík (m) szerint tartozik össze. 

Szfenoid: ékszerűen hajló két lap a poláros digír (2) szerint tartozik össze. 

Prizmák: nyílt, több lapú formák, melyek lapjai egymással párhuzamos élekben metsződnek. Szimmetriaelemei 

gírek és tükörsíkok. 

Piramisok: nyílt, több lapú formák, melyek lapjai nem párhuzamosak egymással, hanem egy pontban (a 

csúcsban) találkoznak. Szimmetriaelemei gírek és tükörsíkok. 

Dipiramisok: zárt, több lapú formák, ahol a piramisok jellemző szimmetriaelemei mellett vízszintes tükörsíkok 

is vannak. 

Trapezoéderek: zárt formák, melyek általános négyszög alakú lapokból állnak, zegzugosan futó középélekkel. 

Vízszintes tükörsíkjuk nincs. 

Szkalenoéderek és romboéderek 

Szkalenoéderek: azok a zárt formák, melyek általános háromszög alakú lapokból állnak, zegzugosan futó 

középélekkel. 

Romboéderek: azok a zárt formák, melyeket hat egybevágó, rombusz alakú lap határol, zegzugosan futó 

középélekkel. 

Diszfenoidok: ha két szfenoidot egymáshoz képest 90 fokkal elforgatunk, négylapú zárt formát, a diszfenoidot 

kapjuk meg. Csak rombos és tetragonális diszfenoid ismert. 

A köbös kristályrendszer gyakoribb formái 

Hexaéder (kocka): hat egybevágó négyzetlap határolja. A kristálytani tengelyek két szemben lévő lap közepén 

lépnek ki. 

Oktaéder: nyolc egyenlő oldalú háromszög határolja. A kristálytani tengelyek a szemben fekvő csúcsokat kötik 

össze. 

Rombdodekaéder: tizenkét egybevágó rombuszlap határolja (romtizenkettős). A kristálytani tengelyek a négy él 

alkotta csúcsokon lépnek ki. 

Tetrakiszhexaéder: huszonnégy egyenlőszárú háromszög határolja. Minden kockalap helyén 4-4 db található. 

Deltoidikozitetraéder: 24 deltoid alakú lap határolja (deltoidhuszonnégyes). 

Triakiszoktaéder: 24 egyenlőszárú háromszög határolja. 

Hexakiszoktaéder: 48 általános háromszög alakú lap határolja (negyvennyolcas). Minden oktaéder lap helyén 6-

6 db található. 

Tetraéder: négy egyenlő oldalú háromszög határolja. 

Pentagon dodekaéder: 12 szimmetrikus ötszög alakú lap határolja (ötszögtizenkettős). 

Triakisztetraéder: 12 egyenlőszárú háromszög alkotta forma. 

Deltoiddodekaéder: 12 deltoid alakú lap határolja (deltoidtizenkettős). 

6. A kristályok termete 
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A termetet a kristályokon uralkodó kifejlődési forma határozza meg (1_11_ ábra). 

 

1_11_ ábra: Különböző kristálytermetek 

Prizmás, oszlopos: a kristály dominánsan egy irányban növekszik. A kristály növekedése során a prizma lapjai 

fejlődnek ki erőteljesen. Jellegzetes ásványai: kvarc, turmalin (1_1_ kép). 

Tűs: extrém módon megnyúlt prizmás termet. Tűs termetű pl. az antimonit, nátrolit, malachit (1_2. kép). 

Táblás, lemezes: a kristály dominánsan két irányba növekszik. A véglap válik uralkodó kristályformává. 

Jellemző ásványai pl. csillámok, agyagásványok, hematit, barit (1_3. kép). 

Izometrikus: a kristály a tér mindhárom irányában hasonló kiterjedésű. A köbös kristályok jellemző megjelenési 

formája. Ide tartozik pl. a galenit, pirit, gránátok, gyémánt (1_4. kép). 

A termetből nem egyszer vissza tudunk következtetni a kristály képződési körülményeire. A kvarc kristályai pl. 

az izometrikustól a nyúlt prizmás, esetenként tűs termetig csökkenő képződési hőmérsékletet jeleznek. 
 

 

1_1_ kép: Oszlopos 

termetű kristály – turmalin 

 

1_2. kép: Tűs termetű 

kristályok – antimonit 

 

1_3. kép: Táblás termetű 

kristályok – barit 

 

1_4. kép: Izometrikus 

termetű kristályok – 

gránát 

7. A kristályok összenövése 

A kristályok a természetben általában csoportokká összenőve fordulnak elő. Az együttesen növekedő kristályok 

polikristályos halmazokat, aggregátumokat alkotnak. Legtöbbször polikristályok építik fel a kőzeteket is. A 

polikristályos halmazok döntő része durva vagy finom szemcsés, illetve tömeges, vaskos. Gyakori azonban az 
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az eset is, hogy egy ásvány több kristálya meghatározott szabályszerűség szerint illeszkedik össze. Ilyenkor 

szabályos összenövésről beszélünk. A szabályos összenövésnek két típusát különböztetjük meg: 

Párhuzamos összenövés: egy ásványnak két vagy több kristálya ugyanolyan helyzetben nő össze. Ilyenkor az 

egyenértékű lapok és élek egymással párhuzamosak. 

Irányított (orientált) összenövés: a párhuzamos összenövés egy különleges formája. Ilyenkor az idősebb 

kristályra ugyanolyan orientációval ugyanannak az ásványnak egy fiatalabb, lapokban gazdagabb kristálya 

telepszik. Ilyen pl. a jogarkvarc. 

Ikerösszenövés: ugyanazon ásvány két vagy több kristálya meghatározott törvényszerűség szerint nő össze. A 

kristályok egymással szimmetrikus helyzetbe kerülnek. Típusai: 

Kontakt (érintkezési) ikrek: az iker egyedei az összenövési lapon érintkeznek egymással. Létrejöttük úgy 

képzelhető el, mintha egy kristályt kettévágnánk, és az egyik felét 180 fokkal elforgatnánk. Ilyen pl. a gipsz 

fecskefark-ikre, vagy a kvarc japán-ikre. 

Penetrációs (átnövési) ikrek: az iker két egyede egymáson teljesen keresztül nő. Pl. a staurolit kereszt alakú ikre, 

a pirit vaskeresztiker formája és az ortoklász karlsbadi ikre tartozik ide. 

Poliszintetikus (többszörös) ikrek: az ikerkristály nem kettő, hanem több egyedből áll. Ha az összenövési síkok 

egymással párhuzamosak, akkor poliszintetikus, lemezes ikrek képződnek. Ez jellemző pl. az albitra. Ha az 

ikerkomplexum egyedei ugyanannak a formának más-más lapja szerint alkotják az ikerösszenövést, úgy gyűrűs 

vagy csillag alakú ikrek keletkeznek. Pl. a krizoberill csillag alakú ikre tartozik ide (1_12. ábra). 

 

1_12 ábra: A leggyakoribb ikresedési típusok 

Előfordul az is, hogy két különböző ásvány kristálya nő össze valamilyen szabály szerint. Ennek feltétele, hogy 

kristályrácsuk valamilyen szinten hasonló felépítésű és méretű legyen. Ezt a jelenséget epitaxisnak nevezzük. 
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8. Az ásványok fizikai tulajdonságai 

Szín: Az ásványok színén a fehér fény (általában a napfény) hatására előállt jelenségeket értjük. Az ásvány színe 

attól függ, hogy milyen hullámhosszúságú fénysugarakat nyel el (szelektív abszorpció). Az általunk látható szín 

az el nem nyelt színek keveréke. Az ásványok színe is irányfüggő. Ezt a jelenséget többszínűségnek 

(pleokroizmus) nevezzük. A pleokroizmus leginkább polarizációs mikroszkópban figyelhető meg, 

vékonycsiszolatok vizsgálata során. 

Ha a főalkotók minősége, mennyisége és azok egymáshoz kapcsolódása szabja meg az ásvány színét, akkor 

saját színű vagy idiokrómás ásványról beszélünk (1_5. kép). Ha a kis mennyiségben jelen lévő, idegen elemek 

(ún. nyomelemek), zárványok vagy szerkezeti hibák idézik elő a színt, akkor idegen színű vagy allokrómás az 

ásvány (1_6. kép). Saját színt különösen a réz, mangán, vas, króm, kobalt és nikkel ionos vegyületei 

eredményeznek. Ugyanezek a fémionok – kis mennyiségben megjelenve a szerkezetben – az idegen színű 

ásványok színezésében is fontos szerepet játszanak. A rubin vörös, a smaragd zöld vagy a pirop vörös színe 

egyaránt kis mennyiségű krómtartalmára vezethető vissza. 
 

 

1_5. kép: Saját színű ásvány - malachit 

 

1_6. kép: Idegen színű ásvány – citrin 

Porszín: Csak a saját színű, idiokrómás ásványoknak lehet színes a pora. Azoknak, melyek éppen kémiai 

főkomponenseik révén színesek. A porszín megállapításának legegyszerűbb módja, ha egy máztalan 

porcelánlaphoz dörzsölgetjük az ásványt. A porszín a felületen végighúzódó finom részecskék színe lesz. A 

saját színű ásványoknak a pora is hasonló színű, csak kissé világosabb. Ezzel szemben az idegen színű ásványok 

pora mindig fehér, vagy ahhoz közel álló. 

Fény: Az ásványok fénye fényvisszaverő képességüktől függ. A visszavert fény erőssége alapvetően a felület 

simasága, a törésmutató nagysága és az átlátszóság függvénye. A visszavert fény minősége viszont főként az 

aggregátumok elhelyezkedésétől, méretétől, illetve a kristályszerkezettől függ. 

Fémes fény: átlátszatlan, opak ásványok, melyeknek nagy a fényvisszaverő képességük. A termésfémek 

(termésarany, termésezüst, termésrész), szulfidok (pirit, kalkopirit, galenit) és egyes oxidok (piroluzit, 

kassziterit) tartoznak ide. 

Félig fémes fény: olyan átlátszó ásványok tartoznak ide, melyeknek nagy fénytörésük miatt nagy a 

fényvisszaverő képességük is. Egyes átlátszatlan terméselemek (termésarzén, grafit), szulfidok (cinnabarit, 

kalkozin) és oxidok (magnetit, ilmenit) vannak ebben a csoportban. 

Gyémántfény: nagy fénytörésű, áttetsző vagy átlátszó szulfidok (szfalerit, greenockit), karbonátok (cerusszit), 

szulfátok (anglesit) és szilikátok (cirkon), valamint a gyémánt tartoznak ide. 

Üvegfény: a legtöbb közepes fénytörésű, színtelen vagy színes oxid (kvarc, korund), karbonát (kalcit, dolomit, 

malachit), szulfát (barit, gipsz), foszfát (lazulit, türkiz) és szilikát (berill, gránátok, turmalinok, földpátok) ide 

sorolható. 

Gyöngyházfény: kitűnően hasadó, jellemzően rétegszerkezetű, átlátszó és áttetsző ásványok tartoznak ide. Ilyen 

a szulfidoknál az auripigment, oxidoknál a brucit, szulfátoknál a gipsz, szilikátoknál az apofillitek vagy 

csillámok. 
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Zsírfény vagy viaszfény: kevés, alacsony fénytörésű ásvány (nefelin, uraninit, opál) van ebben a csoportban. 

Selyemfény: leginkább a finom rostos halmazokra jellemző (gipsz, krizotil, aragonit). 

Fénytelen: laza, földes aggregátumokat alkotó ásványok. Tipikus megjelenése az agyagásványoknak. 

Szín- és fényjáték: Azokat a jelenségeket soroljuk ide, amikor egy ásványpéldány színe és/vagy fénye változó, 

tehát mozgásával más-más színeket, esetleg fényjelenségeket mutat. A színek és a fények játékának sokféle oka 

lehet. 

Irizálás (futtatási szín) - oka a fény interferenciája. Olyan átlátszatlan ásványok felszínén figyelhető meg, melyet 

rendkívül vékony rétegként egy más fénytörésű anyag kérgez be. Nagyon elterjedt jelenség a gömbös-vesés 

goethit vagy hematit felületén. 

Csillogás - a kristály belsejében, sokszor egymással párhuzamosan elhelyezkedő, pikkelyes, lemezes zárványok 

(főként hematit, lepidokrokit vagy csillámok) idézik elő. Ilyen például a mikrokristályos kvarcnál az aventurin, 

vagy a földpátoknál a napkő. 

Csillaghatás (aszterizmus) - az ásvány domborúra csiszolt felszínén legtöbbször hatágú, csillag alakú 

fényeffektus észlelhető. Ezt kicsiny tűs ásványzárványok rendszere okozza. Legszebb példái a csillagzafír és 

csillagrubin. 

Macskaszemhatás - a finom tűs halmazok vagy finom csatornák egymással párhuzamos elrendeződése okozza. 

A kvarc finom tűs zárványokat tartalmazó változatai, a macskaszem és tigrisszem ennek legismertebb példái. 

Opalizálás - bizonyos opálváltozatokra, pl. a nemesopálra jellemző. A példány mozgatásával az ásványon szinte 

minden szín megjelenhet, általában eltérő erősségben. Ennek oka a nemesopál sajátos szerkezete. 

Labradorizálás, adularizálás - a plagioklászok és az alkáli földpátok jellemző színjátéka. Ezek az ásványok 

parányi lemezkék sorozataként szilárdulnak meg. Ezekkel a lemezkékkel kapcsolatos interferenciajelenségek 

okozzák a földpátok egyedülálló színjátékát. Labradorizálás: intenzív kékes-sárgás-zöldes színjáték jellemzi 

(1_7. kép). Adularizálás: az ortoklász adulár nevű változatánál olykor a Hold sejtelmes fényéhez hasonló szín- 

és fényhatások észlelhetők. 

 

1_7. kép: Labradorizálás jelensége – labradorit 

Keménység: Irányfüggő, anizotróp sajátság. Olyan kohéziós tulajdonság, melyet az ásvány valamely 

mechanikai behatással szemben fejt ki. A keménység leggyorsabban karcolással határozható meg. A karcolási 

keménység megállapítására Friedrich Mohs osztrák kutató még a XIX. században összeállított egy tízfokú 

skálát. Elve, hogy a nagyobb fokozatúval megkarcolható a kisebb fokozatú ásvány. 

A Mohs-féle keménységi skála 
 

Keménység Ásvány Meghatározási 

lehetőség 



 Ásvány és kőzettan  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1 talk körömmel 

könnyen 

karcolható 

2 gipsz körömmel még 

nehezen 

karcolható 

3 kalcit körömmel 

nem, tűvel 

könnyen 

karcolható 

4 fluorit tűvel nehezen, 

késsel 

könnyen 

karcolható 

5 apatit tűvel nem, 

késsel nehezen 

karcolható 

6 ortoklász reszelővel 

karcolható 

7 kvarc az üveget 

karcolják 

8 topáz  

9 korund  

10 gyémánt  

Hasadás és törés: Hasadás esetén, mechanikai behatásra, többé-kevésbé sík lapok mentén válnak el egymástól a 

kristályok darabjai. Egy ásvány hasadásának módja a kristályszerkezettől és a kémiai kötések minőségétől függ. 

Az ásványokat hasadásuk szerint három csoportba különítjük: 

Kitűnő vagy tökéletes hasadás: a hasadási lap könnyen előállítható, az elválási sík sima, tükröző felület. Az 

átlátszó ásványok hasadási lapjain sokszor szivárványos elszíneződésű foltok figyelhetők meg. Ilyen ásvány a 

kalcit, a galenit, a kősó és a gipsz. 

Jó hasadás: a hasadási lap könnyen létrehozható, felszíne sima és gyengén tükröz. Jó hasadása van az 

amfiboloknak. 

Tökéletlen vagy rossz hasadás: az elválási sík nehezen állítható elő, egyenetlen és nem tükröz. Ilyen pl. a cirkon 

és a kvarc. 

A hasadás irányfüggő tulajdonság. 

Ha mechanikai behatásra nem tudunk az ásványon létrehozni hasadásra utaló sík felületet, akkor törésről 

beszélünk. Ebben az esetben kristálytani irányoktól független, egyenetlen felületeket figyelhetünk meg. Ilyen a 

földkéreg leggyakoribb ásványa a kvarc. Egyes ásványoknál jellemző törési felületek figyelhetők meg. A 

kagylós törési felület jellemző pl. az opálra. A fémek törése horgas, az agyagszerű aggregátumoké földes. 

9. Az ásványok zárványai 
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Minden olyan anyagot, amit az ásvány növekedése során magába zár a zárványok közé sorolunk (1_8. kép). 

Ezek lehetnek gáz-, folyadék- vagy szilárd halmazállapotúak egyaránt. A zárvány minősége összefügg a 

képződési körülményekkel. A zárványok ezáltal az ásványképződés környezeti feltételeire adnak felvilágosítást. 

 

1_8. kép: Opak zárványok fluoritban 

10. Álalakok 

Az ásványok, ha a keletkezési körülményeiktől eltérő fizikokémiai viszonyok közé kerülnek, kémiai 

stabilitásuktól függően átalakulhatnak. Ha az átalakulás során a korábbi ásvány alakját megtartja az újonnan 

képződött ásvány, akkor álalakról, idegen szóval pszeudomorfózáról beszélünk. Az egyszerűbb esetekben az 

átalakulás helyben történik, a környezetben adott kémiai komponensekkel. Oxidatív környezetben (felszínen 

vagy felszín közelében) az oxidációs folyamatok a szulfidokból szulfátok, arzenátok, oxidok, hidroxidok, 

karbonátok tömegét hozzák létre (1_9. kép). Nagyon gyakoriak például a magnetit utáni hematit vagy goethit 

álalakok. A vízfelvétellel történő átalakulások is elterjedtek, a sötétkék azurit ilyen módon alakul át zöld 

malachittá. Olyan átalakulások is lehetnek, amikor kémiailag ugyan nem történik változás, de szerkezetileg igen, 

tehát mégis új ásvány képződik. Erre jó példák az aragonit utáni kalcit álalakok. 
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1_9. kép: Pirit utáni limonit pszeudomorfóza 

11. Az ásványok keletkezése 

A természetben bárhol képződhetnek ásványok. A kristályosodás kristálycsírák képződésével indul meg. Ha az 

oldat vagy olvadék lehűlése lassú, úgy kevés, de nagy kristály képződik. Amennyiben a lehűlés gyorsan megy 

végbe, a kristálycsíráknak sem lesz idejük növekedni és sok apróbb kristály képződik. Egy ásvánnyal 

legtöbbször több ásvány képződik párhuzamosan, így előfordulhat, hogy nem marad hely a kristálylapok 

kifejlődéséhez Ebben az esetben polikristályos (sok-sok kristályból álló) halmazok jönnek létre. 

11.1. Magmás ásványképződés 

A nagy hőmérsékleten és nyomáson képződött, az ún. magmából kikristályosodott ásványokat magmás eredetű 

ásványoknak hívjuk. A magma anyagának legnagyobb részét az uralkodó kationok nagy olvadáspontú 

vegyületei alkotják. Néhány százaléknyi mennyiségben azonban tartalmaznak könnyen illó vegyületeket is. A 

magma a Föld mélyebb zónáiban képződik, a szilárd kőzetek részleges megolvadásával. Ha kijut a felszínre, 

lávának hívjuk. A lávában a gyors kihűlés hatására kevés idejük van az ásványoknak a kristályosodásra. Így 

sokszor igen aprók a kristályok, extrém gyors kihűlés hatására pedig kőzetüveggé szilárdulhatnak meg. Ha a 

magma nem éri el a földfelszínt, behatolhat a földkéreg repedéseibe. Az olvadék a magmakamra peremi részein 

kezd el kihűlni először. Itt vállnak ki az első ásványok is csökkenő olvadáspontjuk szerint, majd a nehézségi erő 

hatására az olvadék aljára süllyednek (előkristályosodási szakasz). 

A hőmérséklet további csökkenésével nagyobb tömegben kristályosodnak ki az alacsonyabb olvadáspontú 

ásványok, mint például az olivin-, piroxén-, és amfibol-csoport ásványai. Ezt követi a földpátok, csillámok és 

kvarc kiválása. Ezt a szakaszt főkristályosodásnak nevezzük. Így jön létre a magmás kőzetek döntő része, 

melynek fő elegyrészei a földkéreg leggyakoribb kémiai elemeiből épülnek fel. A maradék magmában az 

oldhatatlan gázok mennyisége, valamint az addig kis mennyiségben jelenlévő kémiai elemek aránya igen 

jelentősen megnő. A kb. 2-12 km-es képződési mélység, és 600-800°C-os, igen lassan változó hőmérséklet 

nyugodt kristályosodást tesz lehetővé. Így óriási, akár több méteres kristályok képződhetnek. Ezt a szakaszt 

hívjuk pegmatitos fázisnak. Itt azok a kémiai elemek dúsulnak föl, melyek nagyobb ionméretük és töltésük miatt 

nem tudnak egyik – már korábban kristályosodott – ásvány szerkezetébe sem beépülni. Jellegzetes pegmatit-

ásványok a berill- és turmalin-csoport ásványai. 

A magmás működés vége felé a kőzetrétegekben áramló gőzök 400 °C alá hűlnek, megjelenik a forró vizes 

oldatrendszer, vagy hidrotermás fázis. A hidrotermás oldatok a környező kőzetek repedéseibe-üregeibe hatolnak 
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be, majd a lehűlés hatására ásványkiválásokat hoznak létre. Ennek során jönnek létre a gazdaságilag fontos 

ércásványok (például galenit, szfalerit, kalkopirit, cinnabarit), illetve nagyon gyakori meddőásványok (kalcit, 

barit, kvarc stb.). 

11.2. Üledékes ásványképződés 

A hidrotermás fázisnál jóval alacsonyabb hőmérsékleten, vegyi úton vagy biológiai hozzájárulással kivált 

üledékes eredetű ásványok tartoznak ide. A felszínen lévő kőzetek a külső erők hatására szétaprózódnak, vagy 

elmállanak. Anyaguk behordódik a folyókba, tavakba, majd tengerekbe, ahol lerakódnak, majd megszilárdulnak. 

Ezek a folyamatok hozzák létre a törmelékes üledékes ásvány együtteseket. A folyók kanyarulataiban, 

zátonyainál a kőzetekből kipergő, felaprózódó, majd a folyó által elszállított ásványok sűrűségük szerint 

rakódnak le, így gyakran találhatunk jobbára egyféle ásványból felépülő homokos részeket (ún. torlatokat) a 

hordalékban. 

Döntően kémiai reakciók eredményeként képződik a kalcitból álló mészkő, illetve a kősó és a gipsz. Karbonátos 

területeken a víz magával hozott, vagy talajból és levegőből adszorbeált szén-dioxid-tartalma szénsavvá alakul, 

mely karbonátos kőzetek anyagát oldja. Amikor az ilyen kalcium- hidrogén-karbonátban gazdag víz 

alacsonyabb nyomású helyre érkezik, a benne lévő oldott anyag kiválik, forrásmészkő vagy cseppkő keletkezik. 

A kősó és gipsz tavakban, tengerekben válik ki, ha azokból annyi víz párolog el, hogy az oldat túltelítetté válik, 

betöményedik. Egyes vegyi úton képződött karbonátos ásvány együttesek metaszomatózissal (elemkicserélődés) 

kémiailag átalakulhatnak. A magnézium felvételével így képződik például a kalcitból dolomit vagy magnezit. 

A magmás folyamatok során keletkezett ásványok stabilitása a felszínen csökken, így gyakran más, az új 

környezetben stabil ásványokká alakulnak át. Például az olivin-csoport ásványai szerpentinásványokká 

mállanak. Vizes közeg hatására a földpátok agyagásványokká (kaolinit, illit, montmorillonit stb.) alakulnak. A 

szulfidokat tartalmazó kőzetek a felszín közelében a vízben oldott oxigén hatására oxidálódnak szulfátokká, 

majd oxidokká (oxid-hidroxidokká) alakulnak át savak fejlődése közben, melyek további reakciókat 

eredményeznek és egy sor ún. másodlagos ásványt hoznak létre. 

11.3. Metamorf ásványképződés 

Minden kőzetalkotó ásvány átkristályosodhat új ásványfázisokká a hőmérséklet és/vagy a nyomás jelentős 

megváltozása miatt. Ezt a folyamatot metamorfózisnak hívjuk. A metamorfózis során az ásványok az átalakulás 

alatt is döntően szilárd fázisban maradnak. Metamorfózis széles hőmérséklet- és nyomáshatárok között, illetve 

lokális vagy regionális méretekben egyaránt megtörténhet. 

Termális vagy kontakt metamorfózis akkor léphet fel lokálisan, amikor a magma különböző minőségű 

kőzetrétegekbe benyomul. Ilyenkor mind a megszilárduló magmás kőzetben, mind a mellékkőzetben ún. 

kontakt-övek alakulnak ki, ahol a magas hőmérséklet és a távozó könnyenillók hatására új ásványok alakulnak 

ki. Márgákba, agyagos mészkövekbe hatoló magmás intrúzió peremén epidot, kalciumtartalmú gránátok, 

wollastonit, diopszid képződik. Ennek a kőzetnek a neve szkarn. Ha kémiailag viszonylag tiszta mészkövet ér 

kontakt hatás, úgy a mészkő márvánnyá kristályosodik. Agyagok kontaktusán ún. szaruszit jöhet létre. Az 

eredeti agyagásványok itt alumíniumban és szilíciumban gazdag sillimanittá, cordieritté vagy andaluzittá 

kristályosodnak át. 

Regionális méretekben a nagy kőzetmozgások, illetve metaszomatikus folyamatok hatására keletkeznek új 

ásványfázisok. Elkülöníthetőek kis, közepes és nagy nyomáson képződött ásványtársulások, ahol a 

hőmérsékletnek is kitüntetett szerepe van. Az így képződő metamorf kőzetek ásvány együttese a hőmérséklet- és 

nyomásviszonyok mellett erősen függ a kiinduló kőzet ásványos, illetve ezzel összefüggésben kémiai 

összetételétől. Kis nyomáson és alacsony hőmérsékleten (kb. 0-5 kilobar között és 300 °C alatt) képződnek a 

prehnit, pumpellyit, szerpentinásványok és különösen a zeolitok; közepes nyomáson és hőmérsékleten (kb. 5-7 

kilobar és 300-700 °C körül) az epidot, aktinolit, hornblende, plagioklászok; míg nagy nyomáson (6-7 kilobar 

felett) kianit, jadeit, pirop a jellemzőbb szilikátok. A metamorfózis mértékét az ún. indexásványok jelzik, 

melyek csak bizonyos nyomás és hőmérsékleti intervallumban fordulnak elő, így gyakran a terepen felismerhető 

az adott kőzet képződési körülménye. 
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KŐZETTANI ALAPVETÉS 

A kőzetek döntő részben ásványok meghatározott társulásai. Kőzetekből állnak hegységeink, dombságaink és 

alföldjeink éppúgy, mint a tengerek óceánok aljzata. Ilyen módon tehát bolygónk teljes szilárd anyaga 

kőzetekből épül fel. Bár a természetben jelenleg mintegy 4300 ásványt ismerünk, ehhez képest a kőzetek száma 

nem sokkal haladja meg a 100-at. Ha az ásványokat egymással kombinálnánk, elvileg bizony sokkal több 

kőzetet kellene ismernünk. De miért ismerünk ilyen keveset? Ennek oka abban keresendő, hogy kevés ásvány 

vesz részt a nagy földtani folyamatok során a kőzetek felépítésében. Tapasztalataink szerint a gyakori 

kőzetekben lévő ásványok száma csak 10-20 körül van. Ezeket a roppant nagy elterjedésű ásványokat 

kőzetalkotó ásványoknak nevezzük. A nagy gyakoriságú, lényeges vagy uralkodó kőzetalkotó ásványok 

(pontosabban ásványcsoportok) döntő része szilikát (például olivin, gránát, földpát, földpátpótló, piroxén, 

amfibol, csillám), ezekhez csak néhány oxid (például kvarc, spinell), karbonát (kalcit) és szulfát (gipsz, anhidrit) 

társul. Kis elterjedéssel sokféle más, ún. akcesszórikus kőzetalkotó ásvány megjelenhet a különböző 

kőzetekben, sőt egyesek bizonyos ritka, egzotikus kőzetekben akár uralkodó mennyiségben. Ezek közül 

mellékes elegyrészeknek nevezik azokat, melyek sokféle kőzetben, de általában kis mennyiségben ismertek 

(például cirkon, titanit), míg járulékos elegyrésznek azokat, melyek általában csak néhány kőzettípusban 

jelennek meg (például turmalin, epidot). 

A kőzetek nagy része tehát két vagy több ásvány kémiai értelemben vett keveréke. Sőt, felépítésükben 

esetenként nemcsak ásványok vehetnek részt. Akadnak szinte egy ásványból álló kőzetek is, ilyen például a 

márvány és a mészkő (kalcitból állnak), illetve a dolomit. A kőzetek, az ásványokkal ellentétben nem 

jellemezhetők kémiai képlettel és kristályszerkezettel. Jellemzésük és elnevezésük alapvetően az ásványos 

összetétel és a kémiai összetétel alapján történik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kőzetek jellemzésére a 

kőzetalkotó elegyrészek egymáshoz viszonyított elhelyezkedését, relatív és abszolút mértékét, kifejlődését is 
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felhasználják, ezt nevezik a kőzet szövetének. A szövet beható vizsgálata fontos felvilágosítással szolgál a kőzet 

keletkezési körülményeire. A szövet és az ásványos összetétel vizsgálatára másfél évszázada egy 0,03 mm-es 

vékonyságú, szinte átlátszó kőzetlemezt, ún. vékonycsiszolatot használnak, melyet polarizált fénnyel működő 

mikroszkópban tanulmányoznak. Az utóbbi évtizedekben természetesen már a kőzetek vizsgálatához is 

használnak elektronmikroszkópot vagy más modern nagyműszereket. 

Fontos megemlíteni, hogy a kőzetek felépítésében olykor nemcsak ásványok vesznek részt. Különösen a 

felszínen vagy a felszín közelében gyorsan megszilárduló magmás kőzetekben találunk üveges megjelenésű, 

rossz kristályos szerkezetű elegyrészeket. Ezeket éppen emiatt nevezik kőzetüvegnek. Esetenként 

makroszkóposan teljesen üveges megjelenésű a kőzet, ilyen például az obszidián. Vannak olyan kőzetek is, 

melyek növényi maradványokból létrejött, bonyolult kémiai folyamatok során képződött szerves vegyületek 

keverékei építenek fel, ilyen például a kőszén. Ehhez hasonlóan – bár folyékony és gáz halmazállapotúak – 

szerves vegyületek keveréke a kőolaj és a földgáz. 

12. Magmás kőzetek 

A magmás kőzetek az izzó kőzetolvadék (magma) megszilárdulása, kikristályosodása során kialakuló kőzetek. 

Megjelenésük, szövetük, kémiai tulajdonságaik képződési helyükről árulkodnak. A magma, a ránehezedő 

nyomás hatására a legkisebb ellenállás útján hasadékokon keresztül igyekszik a kéreg magasabb részeibe 

nyomulni. Gyakran előfordul azonban, hogy nem jut a felszín közelébe, és a kéregben, sőt esetleg a magma-

kamrában kikristályosodik. Az így keletkezett kőzeteket mélységi magmás kőzeteknek nevezzük. Amennyiben a 

magma a felszínre jut, lávának hívjuk. Lehűlésével keletkeznek a kiömlési kőzetek. A különböző mélységben 

megszilárdult magmatesteket méretük és alakjuk szerint osztályozzuk (2.1_ ábra). 

 

2.1_ ábra: A különböző mélységekben megszilárdult magmatestek típusai 

A kristályok, kristálylapok kifejlődése alapján megkülönböztetünk idiomorf vagy saját alakú, hipidiomorf vagy 

félig saját alakú, illetve xenomorf vagy nem saját alakú kőzetalkotó ásványokat. A kőzetek szövetének leírására 

kiterjedt nevezéktant használnak. Egyenlőtlen szemcseméretű kiömlési magmás kőzeteknél például a nagyra 

nőtt, kristályos kőzetalkotó elegyrészeket fenokristályoknak nevezik. A fenokristályok között elhelyezkedő kis 

szemcseméretű térkitöltő az alapanyag. Az ilyen szövettípus neve: porfíros. 

A magmás kőzetekben a lényeges elegyrészeket megjelenésük és összetételük alapján két csoportra különítjük 

el: 

1, Színtelen (szálikus, felzikus) elegyrészek: Fe, Mg és Ti mentesek, ennélfogva nincs, vagy csak nagyon 

halvány a saját színük. Áttetszőek vagy átlátszóak. Ebbe a csoportba a földpátok, földpátpótlók és a kvarc 

tartozik. 

2, Színes (mafikus) elegyrészek: többek között Fe, Mg és esetleg Ti tartalmúak, aminek következtében sötét, 

elsősorban fekete vagy zöld színűek, az olivin kivételével nem vagy csak nagyon kevéssé áttetszőek (olivin, 

piroxén, amfibol, biotit). 
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A kőzetek szövete alatt az őket felépítő ásványok alakját, méretét, elhelyezkedését és kapcsolódási módját 

együttesen értjük. A magmás kőzetek szövetét elsősorban a kristályosodás körülményei határozzák meg, 

amelyek alapján három alap-szövettípust különíthetünk el: 

1, Kristályos szemcsés (általában hipidiomorf szemcsés) szövet: nagy mélységben megszilárduló, lassan 

kikristályosodó kőzetek szövettípusa, továbbá a szubvulkáni és esetenként a telérkőzetekre is jellemző. A 

kőzetet felépítő durva-, nagyon durvaszemcsés ásványok közel azonos méretűek, hipidiomorf alakúak és 

legtöbbször szabad szemmel megkülönböztethetőek egymástól (holokristályos szemcsés szövettípus) (pl. 

gránit). Szubvulkáni (felszínközeli) kristályosodás esetén vagy telérekben a gyorsabb hűlés következtében 

finomszemcsés, mikrokristályos formában alakul ki a fent leírtakhoz hasonló szövetű kőzet (pl. dolerit, aplit) 

(2.1_ kép). 

2, Porfíros szövet: a vulkáni kőzetek szövettípusa. A kőzetben legalább kétféle nagyságrendű elegyrész 

különíthető el. A fenokristályok (porfírok) még a magma feltörése előtt, nagyobb mélységben kezdtek 

kristályosodni, ezért méretük nagyobb, mint az alapanyag (mátrix) szemcsemérete, amelyben mintegy "úsznak" 

a porfíros elegyrészek. Az alapanyag a kihűlés sebességétől függően finomszemcsés illetve részben vagy 

teljesen üveges is lehet (pl. andezit, riolit) (2.2. kép). 

3, Afanitos szövet: szabad szemmel nem elkülöníthető, kisméretű kristályokból álló kőzet szövettípusa (2.3. 

kép). 
 

 

2.1_ kép: Kristályos-

szemcsés szövet – gránit 

 

2.2. kép: Porfíros szövet – 

andezit 

 

2.3. kép: Afanitos szövet - 

riolit 

 

12.1. A magmás kőzetek osztályozása kémiai, illetve ásványos 
összetételük alapján 

A magmás kőzetek osztályozása leggyakrabban a SiO2 tartalom, illetve a telítettség alapján történik. Minden 

magmás kőzetet osztályozhatunk ezen szempontok alapján. Noha az SiO2 tartalom alapján történő osztályozás 

első közelítésben kémiai alapú osztályozásnak tűnik, a kémiai összetétel szorosan összefügg az ásványos 

összetétellel. 

SiO2-tartalom alapján a következő osztályokat különítjük el: 

Ultrabázisos kőzetek: SiO2 <44%. Uralkodó elemek a Mg, Fe, Ti. Kőzetalkotó ásványai a színes szilikátok 

(olivin, piroxén, amfibol, esetleg csillám) és a gyakran jelentős mennyiségű ércásványok. Az ebbe a csoportba 

tartozó kőzetek színe sötét, sűrűsége igen nagy. 

Bázisos kőzetek: SiO2 = 44-53%. Jelentős mennyiségben van jelen a Fe, a Mg jelentősége csökken. Az Al- és a 

Ca-tartalom megnövekszik. Kőzetalkotó ásványaik között megjelenik a bázisos plagioklász, emellett a színes 

elegyrészek közül elsősorban piroxén és olivin jelenik meg, ritkábban amfibolt is tartalmazhatnak. Általában 

sötét színűek, sűrűségük nagy. 

Neutrális kőzetek: SiO2 = 53-64%. A bázisos kőzetekhez viszonyítva csökken a Mg, Fe, Ca jelentősége, 

ugyanakkor az alumíniumé növekszik. Lényeges elemmé válik a Na, és részben a K-tartalom is megnövekedhet. 

Lényeges elegyrészeik a neutrális plagioklász, egyes típusokban a káliföldpát. A színes elegyrészek közül 

elsősorban amfibol fordul elő, de megtalálható a piroxén és a biotit is. A kőzetek sűrűsége közepes, színe 

általában közepesen sötét. 
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Savanyú kőzetek: SiO2> 64%. A Mg-, Fe-, és a Ca-tartalom erősen lecsökken, uralkodó elemeik a Na, K, és Al 

(a Si mellett). Lényeges elegyrészei a kvarc, káliföldpát, savanyú plagioklász, biotit és amfibol. A kőzetek 

világosak, sűrűségük kicsi. 

Telítettség alapján az alábbi csoportokat különítjük el: 

1, Telítetlen alkáli kőzetek azok, amelyekben telítetlen ásvány van, az esetlegesen előforduló telített ásványok 

mellett. SiO2-ra nézve telítetlen ásványok olyan magmából képződnek, amelyben nincs elég SiO2 ahhoz, hogy 

csak telített ásvány képződjön. A fentiekből következik, hogy ezekben a kőzetekben elsődleges, magmából 

kikristályosodó kvarc nem lehet. 

2, A telített alkáli kőzetekben csak telített ásványok vannak, nincs bennük sem telítetlen ásvány sem elsődleges 

kvarc. SiO2-ra nézve telített ásványok azok, amelyek kristályosodásuk során nem képesek további SiO2-t 

felvenni, és ez által új ásvánnyá alakulni. 

3, Túltelített alkáli kőzetek azok, amelyekben telített ásványok mellett elsődleges kvarc is előfordul. Telítetlen 

ásványok ezekben a kőzetekben nincsenek. 

12.2. A magmás kőzetek rendszere, a Streckeisen rendszer 

1976-ban és 1978-ban Albert Streckeisen dolgozta ki és publikálta a magmás kőzetekre a ma általánosan 

elfogadott és használatos rendszert. A rendszert mélységi kőzetekre dolgozta ki, de - egyes nagy kőzetüveg-

tartalmú vagy nagyon finomszemcsés kőzeteket kivéve - vulkáni kőzetekre is használatos. A rendszer a kőzetek 

modális ásványos összetételén alapul (vagyis a kőzetalkotó ásványok térfogat-százalékos eloszlásán). A vulkáni 

kőzetek esetében inkább a kőzet kémiai összetételén, un. normatív ásványos összetételén alapuló rendszert 

használják. A makroszkópos és mikroszkópos kőzethatározáshoz azonban a Streckeisen-rendszer a 

legmegfelelőbb (2.2. ábra). A kőzetek osztályozásánál a kőzetalkotó ásványokat az alábbi öt csoportba osztjuk: 

Q = kvarc, tridimit, krisztobalit. 

A = alkáli földpátok: káliföldpátok (ortoklász, mikroklin, szanidin, anortoklász), albit (maximum 5% anortit 

tartalomig). 

P = plagioklász (anortit tartalom 5-100%; oligoklász, andezin, labradorit, bytownit, anortit), szkapolit. 

F = földpátpótlók (foidok): nefelin, leucit, szodalitcsoport ásványai, analcim, kankrinit, káliszilit. 

M = színes (mafikus) elegyrészek: olivin, piroxén, amfibol, csillámok, opak-(érc)ásványok (pl.: magnetit, 

ilmenit, kromit, pirit stb.), akcesszóriák (pl.: cirkon, apatit, turmalin, gránát, stb.), melilit, elsődleges karbonátok. 

A Q, A, P és F csoportba tartozó ásványok a színtelen (szálikus, felzikus), az M csoportba tartozók a színes 

(mafikus) elegyrészek, továbbá az akcesszóriák és az oxid ásványok (opak elegyrészek. A Q és az F csoport 

ásványai egyidejűleg nem fordulhatnak elő ugyanabban a magmás kőzetben elsődleges (primer) képződési 

módon, mert az olvadékban a többlet SiO2 a földpátpótlóval reakcióba lép és földpátot hoz létre. Ezért egyféle 

magmás kőzetben maximálisan három csoport ásványai fordulhatnak csak elő. A kőzetek Streckeisen 

rendszerben elfoglalt helyét a színtelen elegyrészek szabják meg, ha M <90 térfogatszázalék, és a színes 

elegyrészek alapján osztályozunk, ha M=90-100 térfogatszázalék. A kőzettípus pontos elhelyezése a Streckeisen 

rendszerben modális összetételük alapján csak petrográfiai mikroszkópos módszerrel történő vizsgálattal 

lehetséges (a vulkáni kőzetek esetében még ott sem mindig). Az osztályozást a QAPF, alaplapjukkal, egymással 

szembefordított egyenlő oldalú kettős háromszög diagramban végezzük. A mafikus alkotók térfogat-százalékos 

mennyiségének levonása után, a maradék színtelen elegyrészeket 100%-ra átszámolva helyezzük el az egyes 

kőzetek pontjait a kettős QAPF háromszögdiagramban. Az egyes mezők határai a mélységi és a vulkáni 

kőzeteknél csaknem ugyanazok. 
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2.2. ábra: A magmás kőzetek csoportosítása a Streckeisen-diagrammal 

12.3. Szubvulkáni és telérkőzetek 

A szubvulkáni vagy telérkőzetek között a legfontosabbak a savanyú (gránitos összetételű) aplit, amely a 

gránittól egyrészt a finomabb szemcseméretével (de azért szabad szemmel felismerhető kristályos szemcsés 

szövetű), továbbá a színes elegyrészek (csaknem) teljes hiányával jellemezhető. A bázisos összetételű 

telérkőzetek neve dolerit, szintén kristályos szemcsés, de a gabbrónál lényegesen finomabb szemcsés kőzet. 

Amennyiben a bázisos kőzetben (bazalt, dolerit) az – elsősorban a színes elegyrészek, illetve az alapanyag - 

átalakulása erőteljes, és a kőzet zöldes árnyalatú lesz, a kőzetet diabáznak nevezik. A bázisos telérkőzetek 

jellegzetes csoportját képezik a változatos összetételű és megjelenésű lamprofírok is. 

12.4. A kőzetek kémiai összetétel alapján történő osztályozás, a 
TAS diagram 

A kőzetüveget illetve igen kisméretű kristályokat, kristálykezdeményeket tartalmazó vulkáni kőzeteknél a 

modális összetételen alapuló osztályozás nem egyértelműen határozza meg a kőzet rendszerben elfoglalt 

helyzetét. Minél nagyobb a kőzetüveg mennyisége, annál pontatlanabb lesz az ásványos összetételen alapuló 

rendszerbe történő behelyezése egy kőzetnek. Ezért - elsősorban a vulkáni kőzetek esetében - a kémiai 

összetételen alapuló rendszerezést is alkalmazunk. Számos módszer közül a legegyszerűbb és legelterjedtebb a 

TAS-diagram (2.3. ábra), amely a kőzetek kémiai elemzése során kapott SiO2 (a vízszintes tengelyen) és a 

K2O+Na2O (a függőleges tengelyen) súlyszázalékának függvényében osztályozza az egyes kőzettípusokat. 

Ábrázolni csak az üde kőzetek adatait lehet, vagyis amelyekben az illó mennyisége 5% alatt marad. Az 

elemzéseket az illók elhagyása után 100%-ra kell átszámolni, és az így kapott adatokat ábrázolni. 
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2.3. ábra: A magas kőzetüveg-tatralmú vulkáni kőzetek csoportosítása a TAS-diagrammal 

12.5. A legfontosabb magmás kőzetek és elegyrészeik 

ULTRABÁZISOS KŐZETEK 

1, PERIDOTIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek az olivin> 40%, piroxén, amfibol, (csillám). Akcesszóriák az 

ércásványok, (ilmenit, magnetit, kromit), spinell, gránát, apatit. Másodlagos elegyrészek a szerpentinásványok, 

titanit, limonit. Kőzettípusok: 

1_a, dunit: olivin> 90% 

1_b, piroxén peridotitok: 

- harzburgit: olivin> 40%, ortopiroxén 

- lherzolit: olivin> 40%, klinopiroxén, ortopiroxén 

- wehrlit: olivin> 40%, klinopiroxén 

1_c, amfibolperidotit: olivin> 40%, amfibol 

1_d, csillámperidotit (kimberlit): olivin>40%, csillám 

1_e, ércperidotit: olivin>40%, ércásványok, (piroxén, amfibol) 

Kiömlési kőzetváltozat: 

1_f, pikrit: olivin, klinopiroxén 

2, PIROXENIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a piroxén>> olivin (<40%), amfibol. Akcesszóriák az 

ércásványok. Másodlagos elegyrészek a szerpentinásványok, klorit. Kőzettípus: 

2.a, piroxenit: piroxén, olivin<40% 

2.b, klinopiroxenit: klinopiroxén 

2.c, ortopiroxenit: ortopiroxén 

2.d, websterit: klinopiroxén, ortopiroxén 

3, HORNBLENDIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek az amfibol (elsősorban hornblende)>> piroxén, olivin. 

Akcesszóriák az ércásványok. Másodlagos elegyrész a klorit. Kőzettípus: 
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3.a, hornblendit: hornblende, (olivin<40%, piroxén) 

BÁZISOS KŐZETEK 

1, GABBRÓ CSOPORT: Lényeges elegyrészek a bázisos plagioklász, piroxén, olivin, amfibol. Akcesszóriák az 

apatit, magnetit, ilmenit. Másodlagos elegyrészek a klorit, titanit, szerpentinásványok, epidot. Kőzettípusok: 

mélységi: 

1_a, gabbró: bázisos plagioklász, piroxén (amfibol) 

1_b, olivingabbró: bázisos plagioklász, olivin, piroxén (amfibol) 

1_c, nórit: bázisos plagioklász, ortopiroxén 

1_d, troktolit: bázisos plagioklász, olivin 

1_e, anortozit: bázisos vagy neutrális plagioklász>90% 

kiömlési: 

2.a, bazalt: bázisos plagioklász, piroxén (amfibol) 

2.b, olivinbazalt: bázisos plagioklász, olivin, piroxén (amfibol) 

szubvulkáni, teléres változatok: 

3.a, dolerit: bázisos plagioklász, piroxén (olivin, amfibol) 

3.b, diabáz: kissé átalakult, zöld színű metabazalt vagy metadolerit régi neve 

NEUTRÁLIS KŐZETEK 

1, DIORIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a neutrális plagioklász, amfibol, biotit, piroxén, ((káliföldpát)). 

Akcesszóriák az apatit, magnetit, gránát. Másodlagos elegyrészek a klorit, szericit, epidot. Kőzettípusok: 

mélységi: 

1_a, diorit: neutrális plagioklász, amfibol, biotit, piroxén (amennyiben valamelyik színes elegyrész uralkodó 

mennyiségű, akkor azt a névben kifejezésre juttathatjuk: amfiboldiorit, piroxéndiorit, csillámdiorit) 

kiömlési: 

1_b, andezit: neutrális plagioklász, amfibol, biotit, piroxén; változatai a színes elegyrész alapján (pl. 

amfibolandezit, piroxénandezit, biotit- amfibolandezit stb.) kapják a nevüket. 

2. MONZONIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a neutrális plagioklász ≈ káliföldpát, amfibol, piroxén, biotit. 

Akcesszóriák az apatit, magnetit, cirkon. Másodlagos elegyrészek a klorit, szericit, epidot. Kőzettípusok: 

mélységi: 

2.a, monzonit: neutrális plagioklász ≈ ortoklász- mikroklin, amfibol, piroxén, biotit 

kiömlési: 

2.b, látit: neutrális plagioklász ≈ szanidin, amfibol, piroxén, biotit 

3. SZIENIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a káliföldpát>> neutrális plagioklász, amfibol, piroxén, biotit. 

Akcesszóriák a titanit, cirkon, apatit, magnetit. Másodlagos elegyrészek a klorit, szericit. Kőzettípusok: 

mélységi: 

3.a, szienit: káliföldpát (ortoklász- mikroklin) >>neutrális plagioklász, amfibol, piroxén, biotit 
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kiömlési: 

3.b, trachit: szanidin>>neutrális plagioklász, amfibol, piroxén, biotit 

SAVANYÚ KŐZETEK 

1, GRANODIORIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a savanyú plagioklász> káliföldpát, kvarc, biotit, 

amfibol. Akcesszóriák a cirkon, apatit, magnetit. Másodlagos elegyrészek a szericit, klorit, epidot. Kőzettípusok: 

mélységi: 

1_a, granodiorit: savanyú plagioklász>ortoklász- mikroklin, kvarc, biotit, amfibol 

1_b, tonalit: savanyú plagioklász, kvarc, amfibol, biotit 

kiömlési: 

1_c, dácit: savanyú plagioklász>>szanidin, kvarc, biotit, amfibol, (ortopiroxén) 

2, GRÁNIT CSOPORT: Lényeges elegyrészek a káliföldpát> savanyú plagioklász, kvarc, biotit, amfibol. 

Akcesszóriák a cirkon, apatit, turmalin, magnetit. Másodlagos elegyrészek a szericit, epidot, klorit. 

Kőzettípusok: 

mélységi: 

2.a, gránit: ortoklász- mikroklin>savanyú plagioklász, kvarc, biotit, amfibol 

változatai: írásgránit - kvarc ás ortoklász orientált összenövéséből áll 

luxullianit – (turmalingránit) – járulékosan sok turmalint tartalmazó gránitváltozat 

kiömlési: 

2.b, riolit: szanidin>savanyú plagioklász, kvarc, biotit 

üveges változatai: obszidián (víztartalom 1-2%) - fekete, kagylós törésű, üvegfényű 

szurokkő (víztartalom 6-9%) - szurokfényű, szabálytalan törésű 

perlit (víztartalom 3-5%) - gömbhéjas felépítésű "gyöngyökből" áll 

horzsakő - porózus-likacsos, vékonyfalú hólyagüregek jellemzőek, kis térfogatsúlyú 

litofízás riolit - vastag falú, közel egyirányú "csövek"-ből áll 

szferolitos riolit - átkristályosodás következtében alakul ki 

teléres változat: 

2.c, aplit: ortoklász- mikroklin>savanyú plagioklász, kvarc, (biotit, amfibol); mikrokristályos, a színes elegyrész 

mennyisége nagyon kevés vagy egyáltalán nincs 

13. Üledékes kőzetek 

Az üledékes kőzetek képződése a litoszféra felszínén, vagy nagyon kis mélységben játszódik le. Kialakulásuk az 

alábbi négy egymást követő, egymással szorosan összefüggő folyamat során történik: 1, Mállás; 2, Szállítás; 3, 

Lerakódás (kicsapódás) – eredménye az üledék; 4, Diagenezis (kőzetté válás) – eredménye az üledékes kőzet. 

Az üledékes kőzetek megjelenése a képződésük eltérő jellege alapján kétféle lehet: 

1, Különböző ásvány- illetve kőzettörmelékekből állnak, amelyeket cementanyag köt össze. 

2, Az oldatból kicsapódó-kiváló ásványokból álló kőzetek. 
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Eltérő környezeti feltételek között eltérő típusú üledékes kőzetek képződnek. Olyan területeken, ahol az 

aprózódás és a törmelékszállítás jellemző, törmelékes üledékes kőzetek képződnek. Ahol vegyi vagy biogén 

hatásra történő kikristályosodás jellemző (trópusi tengerek, utóvulkáni működés), karbonátok, kovakőzetek a 

jellemzőek. Míg robbanásos vulkáni tevékenység során vulkáni törmelékes kőzetek, ún. piroklasztitok 

keletkeznek. 

13.1. Sziliciklasztos (törmelékes üledékes) kőzetek 

Osztályozásuk szemcseméret alapján, a durvatörmelékes kőzeteknél koptatottság szerint is történik. 

Négy fő csoportjuk különíthető el (2.1_ táblázat): 1, durvatörmelékes kőzetek (d> 2 mm); 2, homokok-

homokkövek (d = 0,06-2 mm); 3, finomtörmelékes kőzetek (d = 0,004-0,06 mm); 4, agyagos kőzetek (d <0,004 

mm). 
 

Szemcseméret (mm) laza törmelék neve kötött kőzetnevek 

>256 kőzettömb durvatörmelékes kőzetek: 

konglomerátum 

breccsa 

64-256 durva kavics    

4-64 kavics    

2-4 finom kavics    

1-2 durvaszemcsés homok homokkő 

0,5-1 nagyszemcsés homok    

0,25-0,5 középszemcsés homok    

0,125-0,25 aprószemcsés homok    

0,063-0,125 finomszemcsés homok    

0,031-0,063 durva aleurit aleurolit "iszapkő" 
 

0,016-0,031 középszemcsés aleurit    

0,008-0,016 finom aleurit    

0,004-0,008 nagyon finom aleurit    

<0,004 agyag agyagkő 
  

2.1_ táblázat: A törmelékes üledékes kőzetek szemcseméret alapján történő, legelterjedtebben használt 

összefoglaló nevezéktana. (Szakmány 2008) 

A törmelékes kőzetek elnevezése az uralkodó szemcseméretük alapján történik (pl. az uralkodóan 1-2 mm-es 

szemcsékből álló kötött kőzetet durvaszemcsés homokkőnek nevezzük). Amennyiben egy másik szemcseméret 

kategóriából is jelentős mennyiségű törmeléket tartalmaz a kőzet, akkor azt jelzőként a kőzetnév elé tesszük (pl. 

kavicsos durvahomokkő, agyagos konglomerátum stb.) (2.4. ábra). 
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2.4. ábra: A törmelékes üledékes kőzetek csoportosítása 

A törmelékes kőzetek összetevői: 

A törmelékes kőzetek összetevőit alapjaiban négy csoportra oszthatjuk: 1, szemcsék; 2, mátrix; 3, kötőanyag 

(cement); 4, pórusok (2.5. ábra). Az összetevők közül a szemcsék és a finomszemcsés mátrix a lerakódás során 

ülepednek le, és kerülnek az üledék anyagába. A cement a diagenezis során képződik, gyakran a mátrix (és 

esetenként egyes szemcsék) anyagának fizikai-kémiai-ásványtani folyamatokon keresztül történő átalakulásával, 

de gyakran a fluidmozgással más rétegekből vagy más összletből származó anyagból is kicsapódhat. A pórusok 

légnemű vagy folyékony anyaggal kitöltött hézagok. A törmelékes kőzetek meghatározásakor fontos bélyegek a 

törmelékszemcsék koptatottsága (2.6. ábra), valamint mérete (2.7. ábra). 

 

2.5. ábra: Az üledékes kőzetek fő alkotórészei 
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2.6. A törmelékszemcsék koptatottság szerinti osztályozása 

 

2.7. ábra: A törmelékes üledékes kőzetek osztályozottság szerinti csoportosítása 

13.1.1. Durvatörmelékes kőzetek 

Az uralkodó szemcseméret 2 mm-nél nagyobb. A kötött durvaszemcsés kőzetek közül a konglomerátum 

koptatott-kerekített szemcsékből (elsősorban kőzettörmelékekből), a breccsa szögletes, koptatatlan 

kőzettörmelékekből áll. 

Osztályozásuk 

a, Szemcseméret, koptatottság és kötöttség alapján: 
 

Szemcsealak Laza Kötött Szemcsenagyság 

szögletes 

koptatott 

Kőzettömb 

Görgeteg 

- 

- 

> 20 cm 

szögletes 

koptatott 

Durva kőzettörmelék 

Durva kavics 

Durva breccsa 

Durva konglomerátum 

20-2 cm 

szögletes 

koptatott 

Apró kőzettörmelék 

Apró kavics 

Finom breccsa 

Finom konglomerátum 

2-0,5 cm 

szögletes 

koptatott 

Kőzetdara 

Darakavics 

Finom breccsa 

Finom konglomerátum 

0,5-0,2 cm 

2.2. táblázat: A durvatörmelékes kőzetek osztályozása a Magyarországon korábban használt beosztás alapján 

(Bárdossy, 1961 alapján) 
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b, A szemcsék anyagi megoszlása alapján 

monomikt: ha a szemcsék több mint 90 %-a azonos anyagú; 

oligomikt: ha a szemcsék 50-90 %-a azonos anyagú; 

polimikt: ha egyik elegyrész mennyisége sem éri el az 50 %-ot. 

c, Szövet alapján: 

Ortokonglomerátum: a mátrix mennyisége <15 %-nál; bimodális szemcseeloszlású; a szemcsék többé-kevésbé 

érintkeznek egymással (szemcsevázú konglomerátum). 

Parakonglomerátum: a mátrix mennyisége> 15 %-nál; rosszul osztályozott, polimodális szemcseeloszlás; a 

szemcsék csak ritkán érintkeznek egymással (mátrixvázú konglomerátum). 

d, Származási hely alapján: 

Intraformációs konglomerátum: a kavicsszemcsék az üledékgyűjtőn belülről származnak. 

Extraformációs konglomerátum: a kavicsok az üledékgyűjtőn kívüli területről származnak. 

13.1.2. Homokok-homokkövek 

A homokkő uralkodóan ásványszemcsékből, azon belül is elsősorban kvarcból áll. Gyakori elegyrész lehet a 

csillám, földpát, illetve egyéb, általában kis mennyiségben előforduló elegyrészek, amelyek elsősorban nagy 

sűrűségű, ún. nehézásványok, vagy más ásványok, amelyek közül a glaukonitot érdemes kiemelni. A 

kötőanyagok közül leggyakoribb a meszes, kovás, agyagos, hematitos-limonitos kötőanyag. 

Osztályozásuk 

a, Szemcseméret és kötöttség alapján: 
 

Laza Kötött Szemcsenagyság 

Durvaszemcsés homok Durvaszemcsés homokkő 2-0,5 mm 

Középszemcsés homok Középszemcsés homokkő 0,5-0,2 mm 

Aprószemcsés homok Aprószemcsés homokkő 0,2-0,1 mm 

Finomszemcsés homok Finomszemcsés homokkő 0,1-0,06 mm 

2.3. táblázat: A homokok/homokkövek osztályozása a Magyarországon korábban használt beosztás alapján 

(Bárdossy, 1961 alapján) 

b, A szemcsék anyagi megoszlása alapján 

monomikt: ha a szemcsék több mint 90 %-a azonos anyagú 

oligomikt: ha a szemcsék 75-90 %-a azonos anyagú 

polimikt: ha egyik elegyrész mennyisége sem éri el a 75 %-ot. 

A homokkövek "érettsége" (2.8. ábra): 

Éretlen: agyagtartalma több mint 5 %; gyengén osztályozott; a szemcsék gyengén koptatottak. 

Kevéssé érett: agyagtartalma kevesebb, mint 5 %; gyengén osztályozott, a szemcsék gyengén koptatottak. 

Érett: nagyon kevés-, vagy egyáltalán nincs agyag; jól osztályozott; a szemcsék gyengén koptatottak. 
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Igen érett: nincs benne agyag; jól osztályozott; a szemcsék jól koptatottak. 

 

2.8. ábra: A homokkövek érettségi típusai 

13.1.3. Finomtörmelékes kőzetek 

Ezek a kőzetek 0,06 mm-nél kisebb szemcseméretű alkotókból állnak. Ide sorolhatók a különböző aleurolitok, 

agyagok. 

Osztályozásuk 

a, Szemcseméret és kötöttség alapján: 
 

Laza Kötött Szemcsenagyság 

Durva kőzetliszt/aleurit Aleurolit 0,06-0,02 mm 

Finom kőzetliszt/aleurit 0,02-0,005 mm  

2.4. táblázat: A finomtörmelékes kőzetek osztályozása a Magyarországon korábban használt beosztás alapján 

(Bárdossy, 1961 alapján) 

Lösz: 0.02-0.06 mm szemcsenagyságú, uralkodóan légi úton szállított, hullóporból szárazföldön lerakódott, jól 

osztályozott finomtörmelékes kőzet. Erősen porózus, rétegzetlen. A szemcséket vékony CaCO3 hártya burkolja 

be. Az infúziós lösz eredetileg nedves területen lehullott lösz, amely sokszor kismértékű helyi áthalmozódást is 

szenvedett. Löszbaba: Löszben meszes kötőanyaggal cementált keményebb, általában gömbölyded-ovális vagy 

szabálytalan alakú, gyakran elágazó konkréció. 

13.1.4. Agyagkőzetek 

A felépítő elegyrészek szemcsemérete uralkodóan 0,004 mm-nél kisebb, további osztályozásuk az ásványos 

összetételük alapján történik. 

1, Sziallitok: Uralkodóan agyagásványokból állnak, ezen belül az előforduló agyagásványok szerint 

csoportosítunk. Pl. kaolinites agyag/agyagkő, montmorillonitos agyag/agyagkő, bentonit – montmorillonitból 

álló kőzet, kaolinpettyes bentonit, stb. 

2, Allitok: Uralkodóan Al-oxihidroxidokból, Al-hidroxidokból (gibbsit, diaszpor, böhmit) álló kőzetek, vagyis a 

bauxitok. 

A sziallitok és allitok között átmeneti kőzetek is vannak, melyeket az allit-tartalom, vagyis az Al2O3/SiO2 

arány alapján osztályozunk (2.5. táblázat). 
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Al2O3/SiO2 allit-tartalom 

Bauxitos agyag 0,86 – 1,14 0-25 % 

Agyagos bauxit 1,14 – 3,4 25-75 % 

Bauxit 3,4 felett >75 % 

2.5. táblázat: A sziallitok és allitok közötti átmeneti agyagtípusok (Szakmány 2008) 

13.2. Karbonátos kőzetek 

Tágabb értelemben a több mint 50 % (üledékgyűjtőn belüli eredetű) karbonátot tartalmazó kőzeteket soroljuk 

ide, a „tisztán” karbonátos kőzetek azonban legalább 90%-ban karbonát-ásványokból állnak. Amennyiben a 

nem karbonátos szemcsék mennyisége 10-50 %, akkor azt a kőzetnévben jelezni kell: pl. homokos mészkő, 

agyagos mészkő, stb. A karbonátos kőzetek ásványai elsősorban a kalcit (általában több-kevesebb Mg-

tartalommal) és a dolomit, esetenként az aragonit, ez utóbbi azonban üledékes feltételek között metastabil 

ásvány és viszonylag gyorsan kalcittá alakul. A karbonátos kőzetek legjelentősebb képződési tere a tengerekben 

van, de képződhetnek tavakban, folyóvizekben, sőt a szárazföldön is. 

13.2.1. A mészkövek elegyrészei, osztályozása 

Az elegyrészeket Folk két csoportra osztotta: 

a, Ortokémiai elegyrészek: az üledékgyűjtőben keletkeztek, szállításnak nem voltak kitéve, tehát helyben 

beágyazódott áthalmozatlan kőzetelemek. Fajtái: 

Mikrit: mikrokristályos kalcitiszap, szemcsemérete kisebb, mint 4 μm. Eredete főleg biogén, de esetenként 

szervetlen úton is képződhet. 

Pátit: pátos kalcit kötőanyag, szemcsemérete nagyobb, mint 15 μm. Kémiailag kicsapódott vagy a mikrit 

átkristályosodásával képződik. 

Mikropátit: szemcsemérete 4-15 μm, a mikrit kezdődő átkristályosodásával, vagy kémiai kicsapódás révén 

képződik. 

b, Allokémiai elegyrészek: Az üledékgyűjtőben képződtek, de a kicsapódás után szállítódtak, vagyis áthalmozott 

elegyrészek. Fajtái: 

Intraklasztok: Az alig konszolidálódott karbonátiszap felszakadozása és - medencén belüli - rövidebb-hosszabb 

szállítása majd újra leülepedése révén keletkeznek. 

Peloidok (rögök): Gömbszerű, tojásdad vagy kissé megnyúlt, vagy szabálytalan alakú, de kerekített szemcsék. 

Anyaguk általában homogén mikrit. Méretük 0,1-2,0 mm, általában 0,1-0,6 mm. 

Pelletek: Gömbölyded vagy tojásdad alakú, mikro- vagy kriptokristályos kalcitaggregátumok. Méretük 0,02-2,0 

mm. Eredetük szerint koprolitok. 

Aggregátumok: Gömbölyded megjelenésű, eredetileg két vagy több különálló részből mikrittel cementálódott 

szemcsék. 

Fosszíliák (bioklasztok): Élő szervezetek mészvázai, illetve azok töredékei. 

Ooidok: Kerekded vagy ellipszoid alakú képződmények, amelyek, belső magból és azt - legalább is a külső 

részén szabályosan - koncentrikus lemezekből álló, egy vagy több burok veszi körül. Gyakran radiális 

szerkezetük is lehet. Méretük 2,0 mm-nél kisebb. 

Pizoidok: Az ooidokhoz teljesen hasonló képződmények, de méretük nagyobb, mint 2,0 mm. Szinonimként a 

pizolit is használható. 
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Onkoidok: Egy vagy több magból, és azt legtöbbször koncentrikusan körülvevő, általában biogén eredetű 

kéregsorozatból álló képződmények. Gyakran szabálytalan alakúak, magjuk nem mindig egyértelműen 

elkülöníthető, és méretük általában nagyobb, mint 2,0 mm. 

Az orto- és allokémiai elegyrészeken kívül a mészkövekben előfordulhatnak különböző ásvány- ritkábban 

kőzettörmelékek (litoklasztok, terrigén elegyrészek) Ezeket összefoglaló néven extraklasztoknak nevezzük. 

13.2.2. Mészkőtípusok 

A mészkövek osztályozására sokféle rendszer született az elmúlt évszázadokban. Közülük a legismertebbek és 

világszerte elfogadottak a Folk-féle rendszer és a Dunham-rendszer. 

Folk-rendszer 

A Folk-féle rendszerben a kőzettípusokat összetett névvel illetjük. A kőzetnév előtagja az előforduló jellemző 

allokémiai elegyrész rövidített elnevezése (ha az allokémiai elegyrészek összmennyisége meghaladja a 10 %-

ot): intra- (intraklaszt); oo- (kérgezett szemcsék), pel- (peloidok, pelletek); bio- (fosszíliák). A kőzetnév utótagja 

az allokémiai elegyrészek között előforduló elsődleges (tehát nem átkristályosodott) ortokémiai elegyrész neve. 

Amennyiben mikrit és pátit is előfordul, akkor utótagként a nagyobb mennyiségben előforduló elegyrészt kell 

megadni. (2.6. táblázat). A mészkövek osztályozásánál az allokémiai elegyrészek méretét is figyelembe 

vehetjük. Amennyiben az elegyrészek mérete> 1,0 mm: kalcirudit; 1,0-0,0625 mm: kalkarenit; <0,0625 mm: 

kalcilutit a név adandó. Ha a kőzet nem mészkő, hanem dolomit, akkor a Folk-név elé dolo- előtagot illesztünk. 
 

Az allokémiai elegyrészek mennyiségi arányai >10% 

allokémiai 

elegyrész 

<10% 

allokémiai 

elegyrész 

Zátony és 

bioherma 

kőzetek 

  

pátit>mikrit mikrit>pátit 1-10% allokémiai elegyrész <1% 

allokémiai 

elegyrész 

  

>25% intraklaszt intrapátit intramikrit leggyakoribb 

allokémiai 

elegyrészek 

intraklasztok 

intraklaszt 

tartalmú 

mikrit 

mikrit 

illetve ha 

pátit 

foltok 

vannak 

jelen, 

akkor 

diszmikrit 

<25% 

intraklaszt 
>25% ooid oopátit oomikrit 

   

ooidok 

ooid tartalmú 

mikrit 

  

     

<25% ooid >3:1 biopátit biomikrit 
    

bioklasztok 

fosszília 

tartalmú 

mikrit 

  

     

3:1 és biopelpátit biopelmikrit 
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1:3 

között 

biolitit        

peloidok 

peloid 

tartalmú 

mikrit 

  

     

<1:3 pelpátit pelmikrit 
     

2.6. táblázat: A mészkövek osztályozása Folk (1959, 1962) alapján. 

Dunham rendszer 

A Dunham rendszer elsősorban a szemcsekapcsolatokat, valamint a szemcsék és a beágyazó anyag (mátrix 

valamint a kötőanyag) kapcsolatát veszi figyelembe, a szemcsék méretére és fajtájára nincs tekintettel (2.7. 

táblázat). 
 

Az eredeti alkotóelemek nem 

szervesen tartoznak egymáshoz a 

lerakódás során 

Az alkotóelemek szervesen 

egymáshoz tartoznak a lerakódás 

során 

 

  

karbonát iszapot (mikritet) tartalmaz karbonát iszapot nem tartalmaz 
   

iszapvázú szemcsevázú    

<10% allokémiai elegyrész >10% allokémiai elegyrész    

mudstone wackestone packstone grainstone boundstone 

2.7. táblázat: A mészkövek osztályozása Dunham (1962) alapján. 

13.2.3. Szárazföldi eredetű karbonátkőzetek 

Eddig elsősorban a tengeri körülmények között képződött mészkőtípusokról esett szó. Karbonátkőzetek azonban 

szárazföldi körülmények között is képződhetnek, pl. barlangokban, tavakban, karsztforrásoknál. Az ilyen 

környezetben létrejött mészkőtípusok: 

Cseppkő: Barlangok jellegzetes képződménye. A mészkövön átszivárgó mészanyagban dús vizekből, amikor 

azok a levegőre kerülnek, a széndioxid eltávozik, és kristályos CaCO3 válik ki. Ennek során vagy a barlang 

mennyezetéről lefelé növekvő, függő cseppkő (sztalaktit), vagy a lecsöpögő vízből az aljzatra növő álló cseppkő 

(sztalagmit) képződik. 

Édesvízi mészkő: Nagy mésztartalmú tavakban képződő, vastagpados, tömött szövetű mészkő. 

Ősmaradványként elsősorban édesvízi csigavázakat tartalmaz. 

Mésztufa (travertínó): Recens képződésű, porózus, nem rétegzett megjelenésű. A patakok-források vizében 

oldott kalcium-karbonát a nyomás csökkenésének hatására kicsapódik. A kiváló mészanyag növényi szárakat, 

mohákat, kőzettörmelékeket stb. von be. 

13.2.4. Egyéb mészkőzetek 
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Írókréta: Hófehér, laza szövetű, gyengén diagenizálódott, nagyon tiszta mészkő. Anyaga mikroszkópos méretű 

foraminifera vázak tömegéből áll. 

Dolomit: Uralkodóan dolomitból álló karbonátos kőzet. Képződése tengeri környezetben a tengervízben 

feldúsuló Mg a félig vagy már teljesen konszolidált mésziszap-mészkő Ca-tartalma egy részének 

metaszomatikus lecserélésével történik. Szárazföldi környezetben egyes bepárlódó sós tavakban, lúgos 

környezetben elsődlegesen is kiválhat. 

13.3. Keverékkőzetek 

Márga: A közel azonos mennyiségű agyagot és meszet tartalmazó kőzeteket márgának hívjuk. Ezek alapján 

átmeneti helyet foglalnak el az agyagkőzetek és a karbonátos kőzetek között. A mészanyag általában 35-65% 

közötti. A márgák általában finomszemcsések, gyakran tartalmaznak ősmaradványokat. 

13.4. Vegyi- és biogén kőzetek 

Üledékes vasércek: Fe- tartalmuk 10 % feletti, de elérheti akár a 30 %-ot is. Két típusuk az oxidos vasércek 

(sávos vasérc, gyepvasérc, oolitos vasérc) és a karbonátos vasércek (fehérvasérc, szénvaskő). Ritkábban 

kialakulhatnak szilikátos vasércek és szulfidos vasércek is. Ezek a típusok elsősorban a vastartalmú ásványok 

milyenségében különböznek egymástól. 

Kovakőzetek 

Fő ásványaik: kalcedon, opál, mikrokristályos kvarc, amorf SiO2. 

Diatomaföld: Diatomák (kovaalgák) vázainak tömegéből áll. Fehér, vékonylemezes vagy laza, porszerű. Nagy 

porozitása következtében nagyon kicsi a térfogatsúlya. 

Radiolarit: Radioláriák (egysejtűek) vázainak tömegéből áll, melyet kalcedon vagy kriptokristályos SiO2 köt 

össze. Tömött szövetű. 

Tűzkő, szarukő: Gumós, vesés megjelenésű, túlnyomórészt kalcedonból és kripto- vagy mikrokristályos 

kvarcból áll. Karbonátos kőzetekkel kapcsolatosan, azokkal együtt keletkezik. 

Limnokvarcit: Kovában dús édesvizekben kőzettörmelékek között, növénymaradványok körül stb. kovasav 

csapódik ki. Elsősorban opál és/vagy kalcedon anyagú. 

Hidrokvarcit (gejzirit): Utóvulkáni működés eredményeképpen, kovás hévforrások, gejzírek vizéből csapódik ki. 

Üledékes Mn-ércek 

Ezek a kőzetek több mint> 8 % Mn-tartalommal rendelkeznek. 

Karbonátos Mn-ércek: Finomsávos megjelenésű, az egyes sávok rodokrozitból illetve a közte levő glaukonitból-

szeladonitból állnak. Mélyebb tengeri övekben alakul ki. 

Oxidos Mn-ércek: Képződése vagy elsődlegesen, oxigénnel ellátott tengeri medencékben (partközeli területen), 

vagy másodlagosan karbonátos Mn-érctelepek oxidatív mállásával. 

Üledékes foszfát kőzetek (P2O5 >10 %) 

Foszforit: Kriptokristályos apatit- (kollofán) gumók (pelletek, ooidok) válnak ki és halmozódnak fel tengeri 

környezetben. A foszfor elpusztult élő szervezetek P-tartalmából származik. 

Csontbreccsa: Barlangi állatok csontmaradványaiból és ürülékéből a P-tartalom kilúgozódhat, és az üledékben 

felhalmozódhat. 

Guanó telepek: Madárürülék P-tartalmából származik, mely a szirtmészkő anyagát metaszomatikusan átjárja, 

maximálisan mintegy 10 m vastagságban. 

Sókőzetek (evaporitok) 
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Bepárlás útján keletkeznek elsősorban lefűződő lagúnákban, illetve szárazföldön sivatagi-félsivatagi területek 

tavaiban a következő kiválási sorrendben: anhidrit, gipsz, kősó, fedősók (elsősorban kálisók és magnéziumsók). 

Az anion ezekben a kőzetekben leggyakrabban klorid vagy szulfát. 

Szerves eredetű kőzetek 

Szénkőzetek: Növényi elegyrészek maradványainak felhalmozódásából, átalakulásából képződnek, uralkodóan 

szénből állnak. 

Tőzeg: Szabad szemmel még szembetűnő a növényi szerkezet. 

Lignit: Elszenesedés kezdete, a fás szerkezet még jól felismerhető. 

Barnakőszén: A növényi szerkezet már nem, vagy csak nagyon gyengén ismerhető fel. Sötétbarna-fekete színű, 

karca barna. 

Feketekőszén: A növényi szerkezet már nem, vagy csak esetlegesen, nagyon gyengén ismerhető fel. Fekete 

színű, karca is fekete. 

Antracit: Kemény, fémfényű, tömött megjelenésű. 

Szénhidrogének 

13.5. Vulkanoklasztitok 

A vulkanoklasztitok explóziós vulkáni működés során levegőbe került, és onnan leülepedett törmelékes 

üledékes kőzetek. Képződésük, eredetük szerint három fő csoportra oszthatjuk: piroklasztit, autoklasztit és 

epiklasztit. 

Piroklasztit: Legalább 75%-ban elsődleges vulkáni anyagot tartalmazó kőzetek. Képződésük robbanásos vulkáni 

kitörés során történik. Alkotórészei: 

- Juvenilis részek: hólyagos-hólyagüreges magmás képződmények, amelyek a magma fragmentációja során 

jönnek létre. 

- Kristályok: olyan kristályok illetve kristálytöredékek, amelyek már a felszínre kerüléskor is kristályok voltak, 

vagyis a mélyben alakultak ki. 

- Litikus (kőzet) részek: nem hólyagos-hólyagüreges, hanem tömött szövetű kőzet fragmentumok. 

13.5.1. A piroklasztitok méret alapján történő felosztása 

A legalább 75% vulkáni anyagot tartalmazó piroklasztitok további osztályozását a bennük előforduló 

törmelékek mérete, illetve a kőzet kötöttsége alapján osztályozzuk (2.8. táblázat). 
 

szemcseméret laza (friss) anyag neve diagenizálódott 

kőzet neve 

> 64 mm blokk (szögletes) piroklasztos 

breccsa 

bomba (kerekített) piroklasztos agglomerátum  

2 - 64 mm lapilli lapillikő 

(lapillit) 

0,0625 – 2 mm durva hamu durvaszemcsés 

tufa 
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< 0,0625 mm finom hamu finomszemcsés 

tufa 

2.8. táblázat: A piroklasztitok osztályozása (Szakmány 2008) 

A vulkanoklasztitok kémiai összetétele illetve bázikussága alapján savanyú (pl. riolittufa, dácittufa), neutrális 

(pl. andezittufa) és bázisos (pl. bazalttufa) kőzeteket is megkülönböztethetünk. 

13.5.2. A piroklasztitok keletkezése 

A kitörés jellege alapján megkülönböztethetünk: 

- Robbanásos magmás kitörés: A magmában oldott könnyenillók kiválnak (buborékosodás), és túlnyomásuk 

okozza a robbanásos kitörést. A buborékosodás kiváltó oka nyomás csökkenés és/vagy térfogatcsökkenés lehet, 

amit a felemelkedő magmában lefolyó fizikai-kémiai folyamatok változása, vagy két magma találkozása és 

keveredése válthat ki. 

- Freatomagmás kitörés: A robbanásos kitörést ez esetben is víz okozza, de itt külső, nem a magmában oldott 

vízgőzről van szó (hanem pl. le- vagy beszivárgó talajvíz, tengervíz, tó vize, hidrotermás oldat stb.). Ennek 

egyik altípusa a freatikus kitörés, amikor tisztán gőz (víz) kitörés van csak a kürtőből, a szilárd törmelékanyag 

mennyisége csak nagyon kevés vagy nincs is; ilyenek pl. a maar-ok. 

A kitörés folyamata (lefolyása) alapján történő osztályozás: 

- Piroklaszt szórás: A kirobbanás következtében a levegőbe röpített anyag a gravitációs erő hatására hullik le a 

felszínre (nagy energiájú kirobbanás). A piroklaszt szórások anyaga viszonylag jól osztályozott. A kiszórt anyag 

minőségétől függően lehet salakszórás, horzsakőszórás, hamuszórás. 

- Piroklaszt ár: A vulkáni felépítmény összeroskadásának következtében egy nagy hőmérsékletű (600-700°C) 

törmelék ár (amely gázt és gőzt is tartalmazhat) nagy sebességgel rohan le a meredek oldalon. A szállítás és 

lerakódás során az egyszerre lerakódott anyag felső részén a horzsakövek, alsó részén a litikus törmelékek 

dúsulnak. Másik képződési módja, amikor a kitüremkedő lávadóm összeesik és anyaga izzó állapotban lezúdul a 

lejtőn (izzó felhő). A piroklaszt árak nagyon gyengén osztályozottak. 

- Piroklaszt torlóár: A piroklaszt áraknál sokkal hígabb anyagú, sokkal kisebb hőmérsékletű, egyes 

szakaszokban turbulensen áramló ár. Megjelenése egyrészt kapcsolódhat piroklaszt árakhoz, azoknak az oldalsó, 

laterális kinyúló szegélyéhez (alapi torlóár), vagy a piroklaszt árak tetejéhez (hamufelhő torlóár), de 

előfordulhatnak önmagukban lejátszódó folyamatként is, ez utóbbiak elsősorban bazaltvulkánok esetében 

fordulnak elő. 

A kitörés típusa szerint egyes ismert híres vulkánokhoz, vagy a történelemből ismert nagy kitörésekhez, mint 

viszonyítási alaphoz rokonítják a kitöréseket. 

- Hawaii típusú kitörés: Kis energiájú kitörés, kőzetanyaga viszonylag kis területen (<0.05 km2) szóródik szét, a 

magma fragmentációja is kismértékű. Általában lávaszökőkutak jellemzik. 

- Stromboli típusú kitörés: A néhány másodpercig tartó robbanásos kitörések periodikusan, általában 20-30 

percenként ismétlődve követik egymást. A vulkáni törmelékek általában 10-100 méterre repülnek el a kitörés 

helyétől, így viszonylag kis területen (0.05-5 km2) szóródnak szét. 

- Pliniusi kitörés: A hevesen lezajló robbanásos vulkáni tevékenység során erősen fragmentálódott, jelentős 

mennyiségű törmelékanyag képződik, amely nagy területet (>500 km2) borít be. A kitörési felhő magassága 

elérheti a 30-40 km-t is. Leghíresebb példája a Vezúv Kr. u. 79-ben történt kitörése. 

- Vulcano típusú kitörés: A hevesen lezajló átmeneti jellegű magmás-freatomagmás robbanásos vulkáni 

tevékenység során erősen fragmentálódott, de csak kis mennyiségű elsősorban finomszemcsés hamut produkál, 

ami azonban nagy (100-1000 km2) területet borít be. A kitörési felhő általában 10-20 km magasságba jut fel. 

14. METAMORF KŐZETEK 
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14.1. Metamorf folyamatok 

14.1.1. A metamorf folyamatok jellemző paraméterei, alapfogalmak 

A metamorfózis kőzettani értelemben vett jelentése szilárd fázisú átkristályosodás. A metamorf folyamatokat a 

két legfontosabb fizikai változóval, a hőmérséklettel (T) és a nyomással (P) jellemezhetjük. Ezek mellett a 

kőzetek képződésében - egyes esetekben – a kémiailag aktív fluidumok (C vagy X) is jelentős szerepet 

játszhatnak. A nyomás eredete háromféle lehet: a kőzetrétegek súlyából adódó litosztatikus- vagy hidrosztatikus 

nyomás (átlag: 3 kbar/10 km); - a tektonikai hatásra kialakult irányított vagy stressz nyomás és a rendszerben 

előforduló illók hatására kialakult gőz-, illó- vagy fluid nyomás. 

A metamorf folyamatok a nyomás és a hőmérséklet időbeli változásának követésével jellemezhetők. A folyamat 

fejlődési útvonalát leggyakrabban a P-T diagramon ábrázoljuk. Ezen progresszív és retrográd szakaszt 

különíthetünk el (2.9. ábra): 

 

2.9. ábra: Metamorf fejlődési útvonal a nyomás és a hőmérséklet változása alapján 

Progresszív (előrehaladó) metamorfózis: a kialakuló ásványok (vagy ásványegyüttes) nagyobb metamorf 

fokúak, mint a metamorf kőzet vagy kőzetsorozat korábbi ásványai (ásványegyüttese). 

Retrográd (visszahaladó) metamorfózis: a kialakuló ásványok (vagy ásványegyüttes) kisebb metamorf fokúak, 

mint a metamorf kőzet vagy kőzetsorozat korábbi ásványai (ásványegyüttese). 

Polimetamorfózis (többszakaszú metamorfózis): Ugyanazon kőzetet vagy kőzetsorozatot ért többszörös 

metamorfózis hatására kialakult felülbélyegzés(ek). 

Metaszomatózis (kőzetátitatás): Az a folyamat, amelynek során egy kőzet, vagy a kőzet egy részének a kémiai 

összetétele bizonyos fokig átalakul, olyan folyamat révén, amelynek során anyag hozzáadódás vagy eltávozás 

történik. 

Egyensúlyi ásványegyüttes: Azoknak az ásványoknak a csoportja, amelyek adott P-T viszonyok között egymás 

mellett tartós egyensúlyban vannak egy kőzetben. 

Ásvány paragenezis: Egy adott terület metamorf fejlődése során kialakult, egymást követő és helyettesítő 

ásványegyüttesek sorozata. 

14.1.2. A metamorf folyamatok határai 

A metamorf folyamatok határait a két legfontosabb fizikai változóval, a hőmérséklettel és a nyomással 

határozhatjuk meg. 

A metamorfózis hőmérsékleti határai 
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Az a hőmérséklet, amelyen a metamorf átalakulások elkezdődnek, erősen függ a vizsgált anyag minőségétől. Az 

evaporitokban, a kőzetüveg-tartalmú anyagokban és a szerves anyagokat tartalmazó kőzetekben a metamorfózis 

kisebb hőmérsékleten kezdődik, mint a szilikátokban vagy karbonátokban. A legtöbb üledékes kőzetben a 

lerakódás után nem sokkal, a betemetődés előrehaladtával megkezdődnek a fázisátalakulások. Szilikátos 

kőzetekben a metamorfózis alsó hőmérsékleti tartománya 150±50°C. 

A metamorfózis felső határát az a hőmérséklet jelenti, amelyen a kőzet hosszú ideig még szilárd fázisú marad, 

mielőtt olvadása megkezdődne. Az olvadási hőmérsékletet döntően befolyásolja a nyomás, a kőzet összetétele 

és az illók (elsősorban a H2O) jelenléte. Száraz körülmények között az olvadás magasabb hőmérsékleten 

kezdődik, mint az ugyanolyan összetételű illó tartalmú közegben. 

A metamorfózis nyomási határai 

A legkisebb nyomáson lezajló metamorfózis a magma felfelé tartó mozgása során a felszínre érése előtt, a 

felszínközeli kontakt zónában történik. 

A metamorfózis nyomási tényezőjének maximális értéke nem meghatározott. Vannak olyan kőzetek, melyek 

30-40 kbar nyomáson alakulnak ki. Ezekben a kőzetekben nem ritkán gyémánt is előfordul. 

14.2. A metamorfózis típusai 

A metamorfózis kiterjedése alapján a metamorf folyamatokat két fő csoportra oszthatjuk, amelyeken belül a 

geológiai helyzet alapján további csoportosítást (2.10. ábra). 

 

2.10. ábra: A metamorf kőzetek kialakulási környezetei 

1. Regionális metamorfózis: nagy területre kiterjedő metamorfózis 

2. Lokális metamorfózis: kis területre kiterjedő metamorfózis 

14.3. A metamorf kőzetek szerkezete 

A metamorf kőzetek legnagyobb része a kéregben a nyomás és a hőmérséklet változás következtében lezajló 

átkristályosodás mellett tektonikai folyamatok hatására is átalakul. A metamorfózis során kémiai reakciók 

mennek végbe, aminek során az eredeti ásványok és az ásványegyüttesek más ásványokká, illetve 

ásványegyüttesekké alakulnak át. Az újonnan képződött ásványok irányítottságát és geometriai elrendeződését a 

tektonikai folyamatokkal kapcsolatosan fellépő irányított nyomás nagymértékben befolyásolja. Így az egyes 

metamorf kőzeteknek nemcsak jellemző ásványos összetételük, hanem jól elkülöníthető metamorf szerkezetük 

is van. A metamorf kőzetek szerkezete a kőzetek osztályozására is használható. 

14.4. A metamorf kőzetek csoportosítása kiindulási kőzeteik 
összetétele alapján 

A metamorf kőzetek összetételük alapján nagyon változatosak, és azoknak az eredeti kőzeteknek a 

változatosságát tükrözik, amelyekből képződtek. Mégis, a metamorf kőzeteket e szempont alapján is 

osztályozhatjuk és hat csoportra oszthatjuk. A metaüledékek durván három fő kategóriát alkotnak kiindulási 

kőzeteik alapján. Ezek a metamorfizálódott agyagos üledékek (metapélitek), a metakarbonátok és 

metamorfizálódott mész-szilikát kőzetek, valamint a kvarc-földpát tartalmú metaszedimentek (eredetileg 

homokkövek-arkózák). Ezek a metamorfizálódott üledékek, mint "szélsőtagok" folyamatos összetételbeli 
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változást mutatnak egymás között. A metamagmatitok szintén három fő csoportba sorolhatók, ezek a 

metagranitoidok, a metabázitok és a metaultrabázitok. A metaüledékek és a metamagmatitok között is 

előfordulhatnak átmenetek, pl. a vulkáni és üledékes kőzetek keverékéből álló tufitok vagy tufás kőzetek. A 

kiindulási kőzettípusok ásványos, de még inkább kémiai összetételének különbsége alapján a hasonló metamorf 

paraméterekkel (elsősorban P és T) jellemezhető átalakulások eltérő ásványos összetételű metamorf kőzeteket 

hoznak létre (ld. később, a “Metamorf fáciesek” fejezetben). 

14.5. Metamorf fok, metamorf fácies 

A metamorf fok fogalmát Tilley vezette be 1924-ben, aki szerint ez a fogalom "a metamorfózis fokát, vagy 

állapotát jelzi" vagyis "azt a nyomás-hőmérsékleti viszonyt, amelyen a kőzet keletkezett". Általában elfogadott, 

hogy a metamorfózis legfontosabb tényezője a hőmérséklet. Ez alapján nagyon kisfokú-, kisfokú-, közepesfokú- 

és nagyfokú metamorfózist különítünk el. Amennyiben a nyomás szerepét akarjuk kihangsúlyozni, akkor 

nagyon kis-, kis-, közepes- vagy nagynyomású metamorfózis elnevezést kell alkalmaznunk, illetve ezzel 

kiegészítenünk azt. 

14.6. Index ásványok és ásványzónák 

Az ásványzónák bevezetése Barrow (1893) nevéhez fűződik, aki pélites eredetű metamorf kőzeteket térképezett 

a Skót Felföldön. Felismerte, hogy a metamorfózis előrehaladásával új ásványok lépnek be, és ezeket index 

ásványoknak nevezte el. A növekvő metamorf fokkal az indexásványok alábbi sorozatát határozta meg: klorit – 

biotit – almandin – staurolit – kianit – szillimanit. Az egyes ásványok a terepen meghatározott, elkülönült 

regionális zónákban jelentek meg, amelyek ásványzónáknak feleltek meg, vagyis a zóna az azonos metamorf 

fokú helyek összességét jelzi. Az ásványzónák térképezhetőek, és általában a metamorfózis bármely típusára, 

nagyon sokféle kiinduló kőzet esetében alkalmazhatók. Az ásványzónák térképezése a metamorf zónák 

meghatározásában egyszerű és gyors módszer, az indexásványok esetenként már kézipéldányon szabad 

szemmel vagy lupéval, illetve vékonycsiszolatból könnyen meghatározhatók. Előfordul azonban, hogy egyes 

indexásványok kémiai összetételi változatossága eltérő metamorf körülményeket jelez. Ez utóbbiak miatt 

legújabban a metamorf zónák meghatározására már inkább két-három ásvány együttesét használják az 

indexásványok helyett. 

14.7. Winkler rendszere 

A metamorf kőzetek, folyamatok legújabb, Winkler (1974, 1976) szerinti beosztása a fáciesmódszerrel 

ellentétben a hőmérsékleten alapul. Az egyes metamorf fokok határvonala bizonyos ásványok progresszív 

fejlődés szerinti első megjelenésével, vagy bizonyos ásványegyüttesek pontosan meghatározott reakciók szerinti 

lezajlásával húzhatók meg (2.11_ ábra). Az egyes fokozatok legfontosabb kritikus ásványai, ásványegyüttesei, 

folyamatai a következők: 

nagyon kisfokú metamorfitok: illit, laumontit, pumpellyit, prehnit, jadeit jelenléte 

kisfokú metamorfitok: zoizit, biotit, muszkovit, hornblende és plagioklász megjelenése 

közepes fokú metamorfitok: staurolit, talk, kianit, szillimanit megjelenése; muszkovit lebomlása 

nagyfokú metamorfitok: káliföldpát, kordierit, almandin, eklogitok képződése; parciális olvadás. 
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2.11_ ábra: Winkler metamorf rendszere 

14.8. Metamorf fácies 

A metamorf fácies fogalmát Eskola (1915) vezette be. A definíció szerint "A metamorf fácies mindazokat a 

kőzeteket jelenti, amelyek azonos feltételek között metamorfizálódtak." A metamorf fácies ásványegyütteseket 

tartalmaz, amelyek közel azonos feltételek (Eskola szerint elsősorban P és T, újabban az illóknal is szerepet 

tulajdonítanak) alatt képződtek, így a rendkívül változatos kémiai összetétel következtében az ásványos 

összetétel is jelentősen változhat az egyazon fáciesbe tartozó kőzeteknél (2.12. ábra). Ugyanakkor viszont az 

azonos kémiai összetételű kőzetek eltérő ásványegyüttessel rendelkeznek a különböző fáciesekben (pl.: 

zöldpala, amfibolit, eklogit a metabázitok esetében). Ez a rendszer még ma is jól használható a metamorf 

területek regionális áttekintésére vagy felderítő kutatásra, de a részletes metamorf kutatásokra már nem. 
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2.12. ábra: A metamorf fáciesek elhelyezkedése a P-T diagramon 

14.9. A metamorf kőzetek osztályozása és elnevezése 

A metamorf kőzetek leírása és elnevezése terén nincs egységesen elfogadott alapelv. A metamorf kőzeteket 

alapvetően makroszkóposan megfigyelhető tulajdonságaik alapján kell elnevezni, de a név pontosításához a 

petrográfiai mikroszkópos vizsgálat eredményét is figyelembe kell venni. Ezek alapján a kőzetek elnevezésében 

elsősorban a modális ásványos összetétel és a makroszkóposan látható szerkezet a legfontosabb tényező. 

Továbblépve azonban a fentieken kívül a kémiai összetétel és az eredeti kőzet (protolit) jellege is fontos tényező 

lehet az osztályozás során. 

A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagok sorozatából áll. Az alapnév lehet ásványos összetétel 

alapján adott (pl. amfibolit) vagy a kőzet szerkezetének leírásából származó név (pl. gneisz). Az alapnév már 

gyakran utal néhány modálisan uralkodó ásványra. A kőzet további jellegzetességeit az alapnév elé illesztett 

előtagokkal részletezhetjük. Az előtag jellegzetes szerkezeti bélyegekre utalhat, vagy további ásványos 

összetételbeli információt ad a kőzetről. 

Azoknál a metamorf kőzeteknél, amelyekben az eredeti magmás vagy üledékes kőzet jellegzetességei még 

biztonsággal felismerhetőek, a kőzet neve elé meta- előtagot teszünk (pl. metagabbró, metahomokkő, 

metaszediment, metavulkanit, metamagmatit, stb.). Az előtag használható egyszerűen akkor is, ha azt akarjuk 

kifejezni, hogy a szóban forgó kőzet metamorf (pl. metabázit). Az orto- illetve para- előtagot akkor illeszthetjük 

a metamorf kőzet neve elé, ha biztonsággal megállapítható, hogy a kőzet magmás (orto-) illetve üledékes (para-) 

kőzetből származik (pl. ortogneisz, paragneisz). 

14.10. Szerkezetük alapján meghatározott kőzetnevek 

A metamorf kőzetek részeinek jellemző elrendeződése okozza az e szempontból történő elnevezést. Ezeknek a 

szerkezeteknek a kialakulását nagymértékben befolyásolják a mechanikai deformáció és a kémiai szegregációs 

(elkülönülési) folyamatok. A deformáció és az átkristályosodás a metamorfózis két, egymással egyenértékű 

fontos tényezője. Az elnevezés során a metamorf kőzetek szerkezetét leggyakrabban egy alapnévvel fejezzük ki. 

A szerkezet alapján meghatározott legfontosabb kőzetnevek a következők: 
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Agyagpala: Nagyon kis metamorf fokú, erősen palás szerkezetű, nagyon finomszemcsés kőzet (az egyes 

szemcsék még lupéval sem különböztethetőek meg). A foliáció a szemcsék mérettartományával összevethető 

méretben fejlődik ki. 

Fillit: Finom szemcseméretű, kis metamorf fokon képződött kőzet, amely a párhuzamosan elrendeződött 

filloszilikátok következtében a teljes kőzeten átható tökéletes palásságot mutat. A foliációs felület általában 

selymesen csillogó fényű. Leggyakoribb ásványai: szericit, albit, klorit, kvarc. 

Kristályos pala: Jól kifejlett palásságot mutat a sok, nem izometrikus ásványszemcse irányított elrendeződése 

következtében. 

Csillámpala: Olyan kristályos pala, amelyben a csillámok mennyisége meghaladja az 50%-ot, emellett sok 

kvarcot tartalmaz. 

Gneisz: Gneiszes szerkezetű metamorf kőzet. A név használható olyan kőzetek esetén is, amelyeknél inkább a 

lineációs szerkezet uralkodik a gneiszes szerkezettel szemben, ilyen esetben a "lineációs gneisz" elnevezést 

használjuk. A gneisz elnevezést csaknem mindig olyan kőzetekre alkalmazzuk, amelyekben sok földpát 

(±kvarc). 

14.11. A kontakt metamorfózis kőzetei 

A kontakt metamorfózis magmabenyomulás következtében beálló hőmérséklet emelkedés hatására lejátszódó 

átkristályosodás, amit esetenként jelentős mértékű metaszomatózis is kísérhet. A nyomás szerepe alárendelt. Az 

átalakulás elsősorban annak a kőzetfajtának a típusától függ, amelybe a magma benyomult. Jelentős mértékű 

átkristályosodás az illóban dús mellékkőzetek esetén történik. 

Agyagos összetételű kiindulási kőzet: A kontakt zóna öves felépítésű, az itt kialakult kőzetek összefoglaló neve: 

szaruszirt, amely általában sávos vagy palás szerkezetű, ez elsősorban az eredeti kőzet sajátságából adódhat, 

másodsorban pedig a behatoló magma nyomóerejének hatására alakulhat ki. A sávosság-palásság mértéke a 

magmás testtől távolodva általában csökken. 

Karbonátos kiindulási kőzet: jellegzetes kőzet, a szkarn (mész-szilikát szaruszirt) keletkezik. A magmás- és a 

karbonátos kőzet kölcsönösen hatnak egymásra, a folyamat során jelentős mértékű metaszomatózis játszódik le. 

Az átalakulás helyétől függően megkülönböztetünk endoszkarn-t (a kontaktus magmás kőzet felé eső része) és 

exoszkarn-t (a kontaktus eredetileg karbonátos kőzet felé eső része). A szkarnok felosztása többféle szempont 

szerint történhet: 

Homokos kiindulási kőzet: Lényeges változás az ásványos összetételben nem történik, az átalakulási 

hőmérséklettől és oxidációs viszonyoktól függően égetett homokkő, olvadt homokkő vagy sült homokkő 

képződik. 

14.12. Retrográd metamorfózis 

A retrográd (visszahaladó) metamorfózis (más nevén retrogresszió) az a folyamat, amikor egy magasabb 

metamorf P-T viszonyokon stabil ásványegyüttes a csökkenő P-T hatására átalakul. A retrogád folyamatok 

jelentős része hidratációval vagy karbonátosodással jár együtt, így a fluid fázis jelenléte jelentősen elősegíti ezt 

az átalakulást. A regionális metamorfitok, vagy a szubdukciós környezetben képződött metamorfitok kőzetei 

jelentős részben késői retrográd folyamatokon mentek keresztül, és ezek nyomonkövetése segít minket a 

kiemelkedés történetét kideríteni. A progresszív metamorfózis során az illók eltávoznak a kőzetből, de a 

retrogresszió során a fluidumok újra visszaléphetnek, elősegítve, illetve megindítva a retrográd folyamatot. 

Habár a retrográd folyamatokat regionális méretekben is megfigyelhetjük, gyakoribb, hogy csak bizonyos 

elkülönült zónákra koncentrálódik lefolyásuk. Ilyen aktív zónák például a vető- illetve áttolódási zónák. A 

kőzetek ilyen helyeken gyakran átkovásodnak, dolomitosodnak, szericitesednek, kloritosodnak. A retrográd 

folyamatok szintén gyakoriak magmás intrúziók környezetében, illetőleg a hidrotermális folyamatokkal átjárt 

területeken. 
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A Mátra Múzeum ásványtani kiállítása 

A gyöngyösi Mátra Múzeum ásványtani kiállítása a Mátra hegység vulkanizmusához kapcsolódó ásványokat, 

ásványtársulásokat mutatja be. 

A Mátra legidősebb vulkanitjai triász-jura korú, óceánaljzati eredetű, enyhén metamorfizálódott bázisos magmás 

kőzetek, döntően bazaltok. Főként a Mátra északkeleti részén Sirok és Recsk térségében ismertek. A bazalt 

kőzetalkotói közül a piroxének (főleg augit), spinellek kifejlődései emelhetők ki. Az utólagos metamorf 

folyamatok során a repedéskitöltésekben fűzöld vagy sárgászöld, prizmás epidot, fehér táblás halmazokként 

megfigyelhető prehnit és fehér, vaskos-tömeges albit jöttek létre. A kőzet üregeiben 0,5-1,0 cm-es kalcit- és 

ennél kisebb dolomit-romboéderek fordulnak elő. A metabázitokhoz kapcsolódva számos feltárásban 

rézindikációk ismertek. Szulfidok, főként kalkopirit és tennantit formájában megjelenő rézásványok hintéseket, 

érkitöltéseket, kisebb vaskos tömegeket alkotnak. Egyes feltárásokban (Recsk, Aszalás-hegy, Baj-patak) 

kalcitos érkitöltésekhez kapcsolódva, abban drótszerű vagy dendrites halmazok formájában termésréz jelenik 

meg. 

A Mátra kainozoos vulkáni működése két, egymástól térben és időben is jól elkülöníthető fázisra osztható. Az 

idősebb, késő-eocén – középső-oligocén vulkanizmus elsősorban Recskre és környékére jellemző. Ez a vulkáni 

tevékenység szorosan kapcsolódik a magyarországi paleogén magmás-vulkáni képződmények sorához. Ezek 

eredeti képződési kiindulópontja a D-i Alpok körzetében volt, ahonnan ÉK-re fokozatosan mozgó ALCAPA 

mikrolemez mentén a kinyíló medencében az őslénytani és a radiometrikus koradatok szerint a középső-

eocéntől a középső-oligocénig egyre fiatalodó szubdukciós szigetív jellegű mészalkáli magmás-vulkáni 

képződmények jöttek létre. 

A Mátra hegység ÉK-i részén a Darnó-vonaltól ÉNy-ra Parád-Óhuta, Bodony, Mátraderecske, Recsk térségében 

a földtani térképezési, geofizikai, mélyfúrási és földalatti bányászati adatok szerint több, mint 100 km2-en 

vannak felszínen, vagy felszínközelben a paleogén magmás-vulkáni képződmények. Ezek a Recski Andezit 

Formációba tartoznak, melyet több tagozatra bontanak tovább. A terület legjellemzőbb kőzetei 4-5 ciklusban 

benyomuló mészalkáli andezites-dácitos összetételű magma termékei, melyek ma a Darnó-vonal ÉNy-i oldalán 

egy közel É-D-i csapású mezozoos tört antiklinális tengelyében a mélyben szubvulkáni –intruzív testek és 

felette rétegvulkáni leplek formájában helyezkednek el. Ezek a kőzetek a mélyfúrási adatok szerint a miocén 

korú kőzetek alatt 1000 m mélyen is folytatódnak DNy-i irányban. Ezekhez a vulkáni testekhez nagy kiterjedésű 

hidrotermális és metaszomatikus (szkarnos) érctelepek kötődnek, melyekben a Pb-Zn-Fe-Cu- , Fe-Cu-Zn-, Zn-

Pb-Au-Ag- és Cu-Au-Ag-ércesedés a legjellemzőbb. 

A Mátra kainozoos vulkáni tevékenységének második szakasza a miocénre tehető. Több fázisban, különböző 

típusú működés során alakult ki a hegység fő tömegét képező miocén vulkáni összlet. A legidősebb miocén 

vulkáni képződmények É-on, az eggenburgi homokkövek közé települt, hullott, vízi felhalmozódású bentonitos 

riolittufák. Ottnangi (18,2 M év) riolittufák az északi előtérben ismertek, vízi fölhalmozódású tufák és ártufák 

formájában. A kárpáti (17,3 M év) andezitek a kárpáti slírre települnek víz alatti kitörésű 

hialoklasztitbreccsákkal és salakos andezitlávákkal. A kárpáti dácittufa szint (15,9 M év) az északi előtérben 

Hasznostól Verpelétig követhető hullott akkréciólapillis tufák, tufitok és ignimbritárak formájában. A Mátra 
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hegység jelenlegi morfológiai felépítését a kora-bádeni (15-16 M év), főleg víz alatti kitörésből származó, nagy 

tömegű láva és finom-durva szemű vulkanoklasztit, hialoklasztit többszörösen váltakozó rétegvulkáni andezites 

termékek határozzák meg. A Nyugati-Mátra mai főgerincét egy kb. 13 km lábazati átmérőjű egykori 

andezitvulkán erodált szegélyének tekintik. A vulkáni láva, vulkanoklasztit ismétlődő váltakozásaiból álló 

sorozat összvastagsága a mélyfúrások adatai alapján eléri az 1500-2000 m-t. A félgyűrű formájú, lezökkent, 

több tömbben beszakadt egykori vulkáni szerkezet központjába benyomult szubvulkáni testek felett 

hidrotermás-epitermás teléres polimetallikus és nemesfém-ércesedés (Gyöngyösoroszi, Parádsasvár) jelentkezik. 

Az ércesedést intenzív káli-metaszomatózis kíséri. A vulkáni kaldera belső szegélyén Gyöngyössolymos – 

Mátrakeresztes – Apc – Lőrinci vonalában, félkörben riolitdómok és riolittufa-szórások, ignimbrites árak 

képződtek, melyekhez Hg-Sb-os kovás-baritos ércindikációk tartoznak. Az utóvulkáni hévforrások tavaiban 

vastag kovaföld- és kvarc-kalcedon, ún. limnokvarcit-telepek ülepedtek le. 
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ÁSVÁNYTANI ÉS KŐZETTANI TEREPBEJÁRÁS A MÁTRA DÉLI RÉSZÉN 

Útvonal: Eger – Verpelét – Domoszló – Abasár – Gyöngyös – Gyöngyössolymos – Gyöngyöstarján – 

Szurdokpüspöki – Gyöngyös – Kápolna – Kerecsend – Eger (140 km) (4.1_ ábra) 

 

4.1_ ábra: A mátrai terepbejárás útvonalának térképe 

Cél: A Mátra hegység D-i részén található savanyú és intermedier vulkanitok, vulkanoszediment kőzetek 

megfigyelése, gyűjtése. Az azokhoz kapcsolódó ásványtársulások és formakincs tanulmányozása. A területre 

jellemző kvarcváltozatok és üledékes kovakőzetek gyűjtése. 

A terepgyakorlat során vigyázzanak saját maguk és társaik testi épségére! 



 Ásvány és kőzettan  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

15. A Mátra-hegység földtani felépítése 

A Mátra a Kárpátok belső vulkáni koszorújának tagja, az Északi-középhegység része. Nagyformáit, amelyeket 

az utólagos szerkezeti mozgások és az erózió jelentősen átalakítottak, elsősorban a bádeni andezit vulkánosság 

hozta létre. 

Mátra a miocén vulkáni koszorú Cserháttól keletre eső tagja. Utóbbitól a fiatal, tektonikus Zagyva-árok, kelet 

felé a Bükktől a Tarna völgye választja el. Félkörívű nyugati gerince uralta részéről mit Nyugati-Mátráról, 

egyenes gerincű keleti részéről, mint Keleti-Mátráról beszélhetünk. 

A hegység aljzatának kristályos kőzetit nem számítva a legidősebb képződmények a Keleti-Mátrán áthaladó, 

északkelet-délnyugati csapású törésrendszer, a Darnó-vonal mentén helyezkednek el. Ennek keleti oldalán 

középső-triász ooidos mészkő, radiolarit, agyagpala és óceáni eredetű bazalt ("diabáz") párnalávák bukkannak a 

felszínre. 

A triász képződményekre északkeleten, a felszínen, északon sok helyütt fúrásokból ismerten eocén rétegvulkáni 

és karbonátos rétegek települnek. A vulkáni zárótagok egyike az a karbonátos kőzetekbe nyomuló intrúzió volt, 

amelyhez a recski szkarnos ércesedés társult. 

Az oligocén jellemző üledékes képződményei (Budai márga, Tardi agyag, Kiscelli agyag) főleg a hegység 

északi részén, helyenként sok száz méter vastagságban húzódnak. Ezek lehetnek a térségben talált 

szénhidrogének és a szén-dioxidban, kénhidrogénben gazdag vizek (cservicék) anyakőzetei. A felső-oligocén - 

alsó-miocén glaukonitos homokkő és parádi slír szintén a hegység északi előterében bukkannak ki. A Mátra 

vulkáni tömegének az aljzatát azonban többnyire az alsó miocénben és a középső miocén elején lerakódott 

üledékek alkotják. Ezek gyakran barnakőszéntelepeket is magukba zárnak. 

A Mátra fő tömegét középső miocén (kárpáti és bádeni) piroxénandezit-láva, andezittufa és agglomerátum 

váltakozásából álló, közel ezer méter vastag kőzetösszlet alkotja. Mivel mind a miocén szubtrópusi éghajlaton, 

mind a pleisztocénban a szélsőségesen hideg klímaviszonyok között intenzív volt a Mátra lepusztulása, a 

rétegvulkáni tömeg jelentős része eltűnt, és ma sok helyen csupán a legellenállóbb andezittömzsök, -telérek, 

kürtőkitöltések vannak a felszínen. Korábban a Mátra ívelt központi gerincét egy hatalmas gyűrű alakú vulkáni 

forma, kaldera északi részeként értelmezték. E felfogás szerint a kaldera déli fele fiatal törések mentén az Alföld 

alá süllyedt. A kaldera középpontjának a gyöngyösoroszi ólom-, cinkérces bányavidéket tekintették. Az újabb 

kutatások kétségessé teszik ezt az elképzelést. 

A vulkáni tevékenység ritmusát különösen a Mátra északnyugati és északkeleti részén lehet jól tanulmányozni. 

A miocén első nagy kitörési itt is 20-19 millió évvel ezelőtt következtek be, ezek rakták le az alsó riolittufát. 

Az andezitvulkanizmus szorosabb értelemben a középső miocén első felében (kárpáti emelet) kezdődött, az alsó 

andezitcsoport kőzetanyagainak felszínre nyomulásával. A főleg törmelékből, kisebb részben lávakőzetekből 

álló csoport 20-150 m közötti vastagságú. A lávakőzetek a hegység északnyugati peremére korlátozódnak. A 

kitöréssorozat tufaanyaga a középső miocén kárpáti homokkőre rakódott, mégpedig többnyire víz alatt, amiatt 

rétegzett, és gyakran mésztartalmú. 

Az alsó andezitcsoport kialakulása után lepusztulás és áthalmozódás következett. A 17 millió évvel ezelőtti 

"középső riolittufa" (riodácittufa) már az alsó andezitcsoport kőzeteinek denudált térszínére rakódott. A középső 

riolittufa szinte az egész hegység területén megtalálható, míg az ezt követő andezitkitörések meglehetősen 

szeszélyes vastagságban hagyták hátra kőzetanyagukat. 

A bádeni emelet elején lerakódott (17 millió éves) riodácittufára az ún. változékony andezitcsoport települ. Alsó 

részén 1-30 m vastagságban andezittufát és tufás agglomerátumot találunk, főleg az északi és északnyugati 

hegységperemen. 

Külön kategóriába tartoznak a Mátra fiatal andezittelérei. Főleg az északnyugati és északi, az üledékekig 

lepusztult területeken gyakoriak, és nemegyszer meredeken kipreparálódtak környezetükből. A telérandezit-

gerincek lefutása uralkodóan ÉNy-DK. Hosszuk 200-300 m, ritkábban 2-3 km. Vastagságuk 2-30 m. a telérek 

anyaga leggyakrabban piroxénandezit (Rednek, Ágasvár, Óvár, Fenyves-puszta, Madarász-patak, Farkas-lyuk). 

A középső andezitcsoport a Mátra leghosszabb és legerőteljesebb vulkáni ciklusa során keletkezett. A 

tufaszinteket elválasztó andezit-lávakőzetek helyi kitörési centrumokra utalnak. Az említett bronzitos 

piroxénandezitből áll a Mátra fő tömege. A vulkanizmusnak a hanyatló szakaszában a vulkáni hegységbe 

benyúló öblökben különleges üledékek rakódtak le. Így például a kovasavban gazdag víz kedvezett a 
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kovapáncélú algák, a diatómák elszaporodásának. Páncélkáik milliárdjaiból Szurdokpüspöki, Apc, Lőrinci, 

Hasznos térségében kisebb-nagyobb elterjedésben diatómapala-rétegek jöttek létre. A bányászat szempontjából 

legjelentősebb a szurdkpüspöki lelőhely. A diatómapala-rétegekkel helyenként opál, hidrokvarcit, mészkő és 

riolittufa váltakozik. A miocén vége felé, a szarmata emeletben a korábbi, uralkodóan andezites vulkáni 

termékek mellett riolit és riolittufa keletkezett. Riolitból épül fel a gyöngyössolymosi Kis-hegy vagy a Lőrinci 

melletti Mulató-hegy. A lávakőzeteknél sokkal gyakoribb azonban a Mátrában - elsősorban a déli-délkeleti 

előtérben - a távolról származó riolittufa, amely az Északi-középhegységben általános felső riolittufa szinttel 

azonos. Kora 14 millió év. A riolittufa gyakran a miocén üledékek közé rakódott. 

Az utóvulkáni működés emlékei az asztag-kő, a Muzsla-tető, csoportjában a leggyakoribbak, de hozzájuk 

tartozik például a Mátrafüred és Gyöngyös közötti Bába-kő is. Az egykori kovasavas forró vizű feltörések 

"unokái" a mai csevicék, ezek a kén-hidrogénes, szénsavas vizek, amelyek elsősorban Parádfürdő környékén 

gyakoriak. 

A pannon korszakban elsősorban a Mátra déli előterében halmozódtak föl jelentős vastagságú üledékek. Az alsó 

pannon üledékek kizárólag fúrásokból ismertek, a felső pannon rétegek azonban végigkísérik a Mátra déli 

peremét, elsősorban vulkáni kőzetekre települve. A partközeli felső pannon üledékek zárják magukba a 

lignittelepeket, amelyeket korábban mélyműveléssel bányásztak Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi 

környékén, illetve amelyeket először Rózsaszentmárton és Ecséd, napjainkban pedig Visonta környékén 

hatalmas külszíni bányákban fejtenek. A felső pannon növénymaradványok a maihoz közelebb álló éghajlatot 

bizonyítanak, bennük a mocsári növények, a sás, a nád, a káka mellett juhar-, bükk-, platán-, tölgymaradványok 

gyakoriak, különböző fenyő (Sequoia) - félék és mocsári ciprusok kíséretében. A pleisztocénban a hegység 

belsejében kőtengerek, a hegység lábánál törmelékkúpok, illetve a kilépő patakok mentén kavicsteraszok 

képződtek. 

16. 1_ megálló: Verpelét, Várhegy, vulkáni kúp 

A településtől ÉNy-ra egy kilométerre, a Tarnaszentmáriára vezető műút mentén emelkedik a verpeléti Vár-

hegy (4.2.1_ ábra). A kúp alakú képződmény már messziről is jól látható, s a műút felől könnyen 

megközelíthető. Természetvédelmi terület, a Mátra Tájvédelmi Körzet része. Földrajzi koordinátái: 

47°51’56.57”É, 20°12’46.39”K (4.2.2. ábra). 
 

 

4.2.1_ ábra: A verpeléti Vár-hegy 

földrajzi elhelyezkedése 

 

4.2.2. ábra: Verpelét és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.2.3. ábra: Verpelét és környékének 

földtani képződményei 

A hegy relatív magassága a Tarna völgysíkja felett 58 m. A harmadidőszak miocén korának végén, a mátrai 

vulkanizmus végső fázisában alakult ki. Centrális típusú, törmelékes anyagot a felszínre szóró, explóziós típusú 

vulkán volt. Egyes rekonstrukciós modellek szerint az aprócska vulkáni kúp a Mátra egyik parazitakrátere 

lehetett. Képződményei a Nagyharsányi Andezit Formációba tartoznak (4.2.3. ábra). Ennek a formációnak az 

anyaga – piroxén-andezit, valamint piroxén-andezit tufák – építik fel a Mátra központi részét is. Az ezt 

létrehozó vulkáni tevékenység a bádeniben zajlottak és vegyes, effuzív – explozív folyamatok jellemezték. A 

krátert kitöltő lávadugót az egykori bányászkodás eltüntette. Az alsó bányaudvar bejáróján áthaladva a hegy 

legszebb rétegvulkáni képződményeit lehet megfigyelni. A vulkáni kúpot legnagyobbrészt különböző 

szemcseméretű piroklasztikum alkotja, melynek szemcsemérete a krátertől távolodva folyamatosan csökken. Ez 

jól megfigyelhető az egykori bányaudvarba vezető robbantott út két oldalán. Lávakőzetének anyaga átmenetet 

képez a dácit és az andezit között. A szakirodalom szerint a kráter anyagának repedéseiben igen szép, 

különleges rajzolatú opálok fordultak elő, amit a gyűjtők napjainkra sajnos teljesen megsemmisítettek. 
 



 Ásvány és kőzettan  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A verpeléti Vár-hegy 

látképe déli irányból 

 

A verpeléti Vár-hegy 

látképe nyugat felől 

 

A bányaudvarba 

vezető útbevágás 

 

A verpeléti Vár-hegy 

bányafalának északi 

oldala 

 

A verpeléti Vár-

hegy bányafalának 

nyugati oldala 

 

Erősen töredezett 

andezit láva 

 

Gömbösen elváló, 

erősen töredezett 

andezit 

 

Gömbösen elváló, 

erősen töredezett 

andezit (közelebbi 

nézet) 

 

Vulkáni hamuval 

cementált andezit 

blokkok 

 

A Mátra látképe a 

verpeléti Vár-

hegyről 

17. 2. megálló: Domoszló, Tarjánka-patak völgye 

A községtől NYÉNy-ra 3 km-re a műútról nyílik az a bekötőút, melyen keresztül a Mátra egyik leglátványosabb 

szurdokvölgye, a Tarjánka-patak völgye megközelíthető (4.3.1_ ábra). A műúttól kb. 800 m-t észak felé haladva 

érhetjük el a völgy bejáratát. Földrajzi koordinátái: 47°50'27.97"É, 20°7'50.06"K (4.3.2. ábra). 
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4.3.1_ ábra: A Tarjánka-patak 

szurdokvölgyének földrajzi 

elhelyezkedése 

 

4.3.2. ábra: Domoszló és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.3.3. ábra: Domoszló és 

környékének földtani térképe 

A Tarjánka-patak szurdokvölgye a középső rétegvulkáni sorozatba tartozó lávapadokat és vulkáni törmelékes 

kőzeteket tár fel, melyek a Nagyharsányi Andezit Formációba tartoznak. Kora középső-miocén (bádeni) (4.3.3. 

ábra). A szurdokvölgy kőzeteinek jelentős hányada piroklasztikum: piroxén-andezit tufák, lapillikövek, melyek 

folytonosságát piroxén-andezit lávapadok szakítják meg. A változó szemcseméretű piroklasztikumok nagy 

mennyiségben tartalmaznak vulkáni bombákat ("szemes kövek") és vulkáni tömböket. Nagyságuk változó. 

Gyakoriak a negyed köbméteres darabok is. Ezek a nagy méretű tömbök egyértelműen jelzik a kitörési 

központok közelségét. A bombák és tömbök eltérő kőzettípusokat képviselnek. Ez azt mutatja, hogy a 

törmeléket szolgáltató vulkán az explóziós tevékenység során idősebb láva- és piroklasztikum szintet tört át, 

keverve azok anyagát saját törmelékével. A piroklasztok színe az utóvulkáni tevékenység hatására történt 

átalakultság fokától függően lehet világosszürke, sárgásszürke vagy meggyvörös. A szurdok D-i végénél levő 

felhagyott kőfejtőben andezitet bányásztak. A lelőhely érdekes, ritka ásványa a kvarcváltozatok közé tartozó 

hialit (üvegopál). 

A legújabb vulkánmorfológiai rekonstrukció alapján a Tarjánka-patak szurdokvölgye két egykori vulkáni kúp, a 

Kékes-vulkán és a Nagy-Szár-hegyi vulkán érintkezési vonalában található. 
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18. 3. megálló: Gyöngyös, Farkasmályi kőfejtő 

Gyöngyös városától északra 2 km-re, a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő műúttól Ny-ra 150 m-re 

helyezkedik el a kétszintes farkasmályi kőfejtő (4.4.1_ ábra). Az elmúlt évtizedekben andezitet bányásztak itt, 

építési és útépítési célokra. A bányaudvar földrajzi koordinátái: 47°47'40.87"É, 19°57'37.48"K (4.4.2. ábra). 
 

 

4.4.1_ ábra: A farkasmályi kőfejtő 

földrajzi elhelyezkedése  

4.4.2. ábra: Gyöngyös és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.4.3. ábra: Gyöngyös és 

környékének földtani képződményei 

A kőfejtőben a középső rétegvulkáni sorozathoz tartozó vulkáni törmelékes kőzeteket lehet megfigyelni. A 

területre jellemző hatalmas piroklasztikum tömeg salaklapillis andezittufa. A lapillik salakos szerkezete a 

magma magas könnyenilló-tartalmára utal. A nagy mennyiségű vulkáni törmelékes összlet heves explóziós 

kitörések során került a felszínre. A képződmények a Nagyharsányi Andezit Formáció törmelékes részét 

képviselik. Koruk középső-miocén, bádeni (4.4.3. ábra). Települési helyzetük alapján a Sárhegy vulkáni kúp 

külső, törmelékes palástját alkotják ezek a kőzetek. Az összlet nagymértékű vulkáni utóműködés következtében 

erős oxidációt szenvedett, ezért vált téglavörös színűvé. 

A kőzetet helyi építőkőként hasznosították. 
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19. 4. megálló: Gyöngyössolymos, Bábakő 

Gyöngyössolymostól K-re 1 km-re, a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő műúttól Ny-ra 100 m-re található a 

Bábakő (4.5.1_ ábra). A képződmény hatalmas kova-anyagú sziklákból áll, melyek vulkáni utóműködés során 

jöttek létre. Az ehhez hasonló képződmények igen ritkák nemcsak a Mátrában, hanem az egész Kárpát-

medencében. Ezért a gyöngyössolymosi Bába-kő szigorúan védett terület. Földrajzi koordinátái: 47°48'54.88"É, 

19°57'23.39"K (4.5.2. ábra). 
 

 

4.5.1_ ábra: A gyöngyössolymosi 

Bába-kő földrajzi elhelyezkedése  

4.5.2. ábra: Gyöngyössolymos és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.5.3. ábra: Gyöngyössolymos és 

környékének földtani képződményei 

A Gyöngyössolymos határában található Bábakő hidrotermálisan kovásodott riolit sziklákból áll (4.5.3. ábra). 

Anyaguk uralkodóan kvarcitból áll. A kovasavval átitatott kőzetben kvarc és kalcedon is előfordul. Ilyen 

képződmények utóvulkáni működés során jönnek létre. A hidrotermás oldatok gyakran nagy térfogatú 

kőzettesteket itatnak át átalakítva azok anyagát és belső szerkezetét. Ez elemkicserélődés (metaszomatózis) 

útján megy végbe. Leggyakoribb típusa a kovásodás, amikor a kőzet anyaga szinte teljesen kicserélődik SiO2-

ra. Az így kialakult kovakőzetek anyaga leggyakrabban opál, illetve kalcedon. Gyakran előfordul, hogy a 
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kőzetek üregeiben több mm, néha akár 1-2 cm nagyságú fennőtt kvarc-, ametiszt- vagy akár citrin-kristályok 

alakulnak ki. 

Ez a fajta folyamat leggyakrabban gejzírek térségében játszódhat le. Ennek megfelelően az ilyen típusú 

kőzeteket gejziriteknek nevezzük. 
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20. 5. megálló: Gyöngyössolymos, Kis-hegy 

A településtől ÉNy-ra 400 m-re fekvő enyhén meredek hegyoldalt fiatal erdő borítja (4.6.1_ ábra). DNy-i 

oldalán hatalmas tájseb, a Lila-bánya található, ahol a hegyet felépítő riolitot bányásszák építési és burkolási 

célokra. A Kis-hegy földrajzi koordinátái: 47°49'34.20"É, 19°55'53.27"K (4.6.2. ábra). 
 

 

4.6.1_ ábra: A gyöngyössolymosi 

Kis-hegy földrajzi elhelyezkedése  

4.6.2. ábra: Gyöngyössolymos és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.6.3. ábra: Gyöngyössolymos és 

környékének földtani képződményei 

A Kis-hegy maga a miocén végi vulkáni működés során keletkezett riolitból épül fel. Ezt a világos színű, 

folyásos szövetű kőzetet gyűjthetjük a lelőhelyen. Kialakulásának ideje a bádenire tehető. A bádeni 

andezitvulkanizmus végén a Nyugati-Mátrában több helyen riolittufa-szórás és riolit-dagadókúpok jelentkeztek. 

A gyöngyössolymosi kis-hegyi folyásos, litofízás, szferoidos riolitláva egy része vízbe ömlött. Ezt a lávaárak 

végén jelentkező perlit jelenléte bizonyítja. A riolit kora K/Ar kormeghatározási módszerekkel vizsgálva 15 

millió év. A képződmények a Gyöngyössolymosi Riolit Formációba tartoznak (4.6.3. ábra). 
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A hegy tetőrégiójának közelében freatomagmás kitörésre utaló összesült, üveges lávatömbök tanulmányozhatók. 

Míg a hegy DNy-i lejtőjén lávafolyás maradványok láthatók. A lávafolyás felső szintjein különös alakú hajlott 

szerkezeteket lehet megfigyelni. Ennek oka egyrészt az, hogy a viszkózus láva vízbe ömlött. Másrészt ezek a 

sajátos hajlatok a lávafolyás helyi megtorlódásának következtében is kialakulhattak. 
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21. 6. megálló: Gyöngyöstarján, Köves-tető 

Gyöngyöstarján térségében több olyan feltárás is van, melyben a Mátra bádeni vulkanizmusának utóvulkáni, 

hidrotermás folyamatai tanulmányozhatók (4.7.1_ ábra). Az egyik ilyen lelőhely a gyöngyöstarjáni Köves-tető. 

A falutól északra, mintegy 1,5 km-re található, az Oktatóházhoz vezető műút mentén. Földrajzi koordinátái: 

47°49’52.06”É, 19°51’46.11”K (4.7.2. ábra). 
 

 

4.7.1_ ábra: A gyöngyöstarjáni 

Köves-tető földrajzi elhelyezkedése  

 

4.7.3. ábra: Gyöngyöstarján és 

környékének földtani képződményei 
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4.7.2. ábra: Gyöngyöstarján és 

környékének topográfiai térképe 

Az itt felszínre bukkanó kőzet a kvarcitok egy különleges változata, a sávos gejzirit. Ez a kőzet gejzírműködés 

során jött létre. A felszínre kerülő forró oldatok lehűlésük miatt túltelítetté váltak, s a bennük lévő kovadús 

anyagok lemezesen csapódtak ki. a kőzet sávos elrendeződését a különböző összetételű kovalemezek adják. 

Anyaguk leggyakrabban kalcedon vagy opál, ritkább esetben achát. A kőzet üregeiben gyakoriak a kis termetű, 

víztiszta kvarckristályok. 

Közvetlenül a sávos gejzirit mellett található egy másik kovakőzet is, a hidrokvarcit. Ez belső szerkezettel nem 

rendelkezik. Anyaga SiO2. rideg, kagylósan törő kőzet. Feltételezhetően a gejzír közvetlen közelében található, 

kis méretű állóvízből csapódott ki, vegyi úton (4.7.3. ábra). 
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22. 7. megálló: Gyöngyöstarján, Füledugó-bánya 

A községtől É-ra mintegy 500 m-re található az az útelágazás, amelyen Ny felé haladva a Füledugó-bánya 

hatalmas kőfejtőjébe érkezünk (4.8.1_ ábra). A bánya több bányaudvarból áll, melyekben két szintben folyik a 

termelés. Földrajzi koordinátái: 47°49'20.96"É, 19°51'32.69"K (4.8.2. ábra). 
 

 

4.8.1_ ábra: A Füledugó-

bánya földrajzi 

elhelyezkedése 
 

4.8.2. ábra: 

Gyöngyöstarján és 

környékének topográfiai 

térképe 

 

4.8.3. ábra: 

Gyöngyöstarján és 

környékének földtani 

képződményei 

 

A kőfejtő helyenként erősen töredezett, illetve bontott (agyagásványosodott, kovásodott) miocén andezitet tár 

fel. Az itt bányászott kőzetek a Nagyhársasi Andezit Formációba tartoznak. A képződmény kora bádeni (4.8.3. 

ábra). A kőzet erősen bontott állaga a vulkanizmust kísérő utóvulkáni működés hatására alakult ki. A kőzetet 

átjáró hidrotermás oldatok erősen megváltoztatták az eredeti összetételt és szerkezetet. Gyakori jelenség az 

agyagásványosodás és a kovásodás. 

Az andezitben vékonyabb-vastagabb kovásodott erekhez kapcsolódnak az ásványok. Közülük 

legnevezetesebbek a kalcedon és az opál. A kalcedon 5-8 cm-es erekben tölti ki a repedéseket. Kékes vagy 
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szürkés, gyakran cseppköves és gömbös-vesés. Nem ritkák kalcit, aragonit vagy barit utáni álalakjai. Az opál az 

érkitöltések másik uralkodó ásványa, vörös, barna, sárgás, vaskos tömegekben jelenik meg. Ritkán előfordul 

még aragonit, barit, hematit is. 
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Jáspis-opál-kalcedon 

ásványtársulás a 

felső bányaudvar 

falában 

 

Világoskék 

kalcedon az andezit 

üregében 
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Jáspissal és opállal 

kitöltött üreg az 

andezitben 

    

23. 8. megálló: Szurdokpüspöki, kovaföld-bánya 

Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata között, Nógrád megye határán található felhagyott bányában (4.9.1_ ábra) egy 

különleges kőzet, a fehér színű, kis fajsúlyú, lemezes megjelenésű diatomaföld tárul fel nagy vastagságban. A 

lelőhely földrajzi koordinátái: 47°50’34.38”É, 19°43’49.91”K (4.9.2. ábra). 
 

 

4.9.1_ ábra: A szurdokpüspöki 

homokkő-bánya földrajzi 

elhelyezkedése 

 

4.9.2. ábra: Szurdokpüspöki és 

környékének topográfiai térképe 

 

4.9.3. ábra: Szurdokpüspöki és 

környékének földtani képződményei 

A kőzet anyaga, a diatoma iszap a szarmata idején rakódott le lagúna-környezetben. Az itt lévő tengervíz sajátos 

kémiai összetétellel rendelkezett, ami a mátrai utóvulkáni hévforrások hatásainak érvényesülésével 

magyarázható. Az üledékgyűjtő medence sokáig el volt zárva a nyílt tengertől, így a nagy mennyiségű oldott 

kovasavat tartalmazó vízben virágzásnak indultak a diatomák (mikroszkopikus kicsinységű egysejtű kovaalgák). 

Ezek az élőlények sajátos alakú és finoman tagolt külső vázukat kovából építették fel. Az elpusztult egysejtűek 

vázai nagy mennyiségben halmozódtak fel a lagúna fenekén. Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata környékén a 

kovaföld maximális vastagsága kb. 100 m. Ez két telep között oszlik meg: az alsó – kb. 40 m – édes, vagy 

aligsósvízi környezetben keletkezett. A szurdokpüspöki bánya főleg ezt tárja fel. Közbetelepülésként diatomás 

mészkő, limnoopalit, bentonit és áthalmozott andezittufa rétegek találhatók. Jellemző az alsó összletre a 

Hydrobia-félék viszonylag nagy mennyisége, valamint a hal, növény- és rovarmaradványok gyakorisága. 

Fedőjébe települ egy riolittufa réteg, mely a Galgavölgyi Riolittufa Formáció tagja. E fölött pedig kb. 60 m 

vastagságban találjuk az un. tengeri kovaföld összletet (4.9.3. ábra). 
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A szurdokpüspöki 

kovaföldbánya 

bejárata a műút felől 

 

A bányaudvar felé 

vezető út 

 

A szurdokpüspöki 

kovaföldbánya 

bányaudvara 

 

A diatómaföld 

rétegeket feltáró 

északkeleti 

falszakasz 

 

Diatóma pala 

törmeléke a 

bányafal mellett 

 

A diatómaföld 

rétegei közé 

limnoopalit települ 

több szintben 

 

Fehér színű 

diatómaföld rétegek 

a bánya északkeleti 

falában 

 

Sötét színű 

limnoopalit a 

diatomit lemezek 

között 

 

A limnoopalit vegyi 

úton keletkezik, ezért 

sokkal keményebb a 

diatomitnál 

 

A bányaudvar 

nyugati oldala 

 

Dendrites mangán-

oxid kiválás 

márgalapon, a bánya 

nyugati oldalából 

 

Halvány színű 

kalcedon a felső 

bányaudvaron 

 

Kalcedon és 

achátfoltok 

átkovásodott 

kőzetben 
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http://www.geomania.hu 

http://webmineral.com 

http://www.monstone.hu 

http://www.minerals.hu 

http://geology.com 

ÁSVÁNYTANI ÉS KŐZETTANI GYŰJTŐUTAK MAGYARORSZÁGON 

24. Dunabogdány, Csódi-hegy, andezit-kőfejtő 

Dunabogdány a Visegrádi-hegység északi részén, a Szentendrei-Duna jobb partján terül el (5.1_1_ ábra). A 

községtől délre található 279 m magas Csódi-hegyen messziről is jól látható hatalmas kőfejtő működik, melyben 

miocén dácitot fejtenek. A kőzet üregeiben sokféle ásvány gyűjthető. a lelőhely meglátogatása és a gyűjtés 

engedélyköteles. A bánya földrajzi koordinátái: 47°46’37.73”É, 19°02’15.01”K (5.1_2. ábra). 
 

 

5.1_1_ ábra. A dunabogdányi 

Csódi-hegy földrajzi 

elhelyezkedése 

 

5.1_2. ábra: A dunabogdányi 

Csódi-hegy topográfiai térképe 

 

5.1_3. ábra: A dunabogdányi Csódi-

hegy földtani képződményei 

A Csódi-hegy típusos lakkolit, mely mintegy 14,8 millió éve, a középső-miocénben jött létre a börzsönyi és 

visegrádi-hegységi vulkanizmus korai szakaszának végén (5.1_3. ábra). A mélyből felnyomuló magmatömeg az 

akkor a felszínen lévő oligocén üledékes kőzetrétegeken már nem tudott áthatolni, s közéjük nyomulva egy 

részüket boltozatszerűen felemelte, az érintkezési felületen pedig megpörkölte. A lakkolit a legújabb vizsgálatok 

szerint dácitból épül fel. A kőzet friss állapotban kékesszürke, míg a hidrotermásan átalakult részeken 

sárgásbarna színű. Az alapanyagban szabad szemmel is jól látható kőzetalkotó ásványok (plagioklászföldpátok, 
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biotit, amfibol), ritkábban gránátok találhatók. A lehűlő lakkolitban kialakuló repedések és üregek falán a 

hipotermás paragenezis során kialakult ásványok, lényegében a kőzetalkotó ásványok fenn-nőtt kristályai 

fordulnak elő. A Csódi-hegy ásványtani érdekességei azonban nem ezek, hanem a hidrotermás oldatokból kivált 

ásványok. Ezek közül világviszonylatban is jelentősek a zeolitok: a kabazit-Ca és fakolit nevű ikerváltozata, a 

sztilbit-Ca és az analcim. A zeolitok mellett a Csódi-hegy leggyakoribb ásványa a változatos megjelenésű kalcit. 

Végül legutolsó kiválásként különböző epigén (másodlagos) ásványok, elsősorban mangán-oxidok és vas-

oxidok (-hidroxidok) keletkeztek. 

A dunabogdányi bányában gyűjthető leggyakoribb ásványok a következők: 

Almandin: a kőzetben bennőve vérvörös, 1-2 mm-es kristályok. 

Analcim: színtelen, fehér, max. 1 cm-es kristályok, magányosak vagy egymás mellé nőtt kristályokkal borított 

felületek. 

Kabazit: színtelen, fehér, rózsaszínű, áttetsző, 1-4 cm élhosszúságú romboéderek. A kúpalakú vicinális 

ikerkristályok, a fakolitok hasonló színűek, néha szürkék vagy sárgák, átlátszatlanok, nagyságuk 1-2 cm, 

kivételesen igazi óriások (8-15 cm-esek). 

Kalcit: fehér, sárga, barna színekben és változatos termettel. Vékonytáblás („papírpát”), romboéderes, 

szkalenoéderes és tűs kristályok. 

Pirit: a kőzetben hintések és 1-3 mm-es hexaéderek. 

Stellerit: fehér, sárga, sugaras szerkezetű gömbök. A gömbök felszíne, (ellentétben a zegzugos felszínű sztilbit-

csoportokkal) mindig sima. 

Sztibit: színtelen, fehér, sárgás, gyöngyházfényű, pár mm-es lapos oszlopok és ezekből összeálló kévés 

halmazok, melyek elérhetik az 1 cm-t. 
 

 

A dunabogdányi 

Csódi-hegy távlati 

képe 

 

A dunabogdányi 

Csódi-hegy 

bányaudvarának 

részlete 

 

A Csódi-hegy 

lakkolitját felépítő 

dácit 

 

Erősen töredezett 

dácit az alsó 

bányaudvarban 

 

Pados elválású dácit 

a dunabogdányi 

Csódi-hegyen 
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Pados elválású dácit 

a dunabogdányi 

Csódi-hegyen 

 

Pados elválású dácit 

közeli képe 

 

Sávos szerkezet 

dácitban 

 

Porfíros szövetű 

dácit 

 

Limonitos kéreg a 

dácitban levő 

hólyagüreg falán 

 

A hólyagüregek 

gyakori ásványa a 

kabazit 

 

A hólyagüregek 

gyakori ásványa a 

kabazit 

 

Foltos elrendeződésű 

ásványcsoportosulás 

a dácit anyagában 

 

A kőzet falán fenn-

nőtt formában jelenik 

meg a kőzetalkotó 

plagioklász földpát 

 

Fenn-nőtt 

plagioklász földpát 

kristályok a dácit 

falán 

 

Sárga színű kalcit 

kristályok dácitban 

 

Analcim kristályos 

bekérgezés dácit 

üregében 

 

Analcim kristályos 

bekérgezés dácit 

üregében (közelkép) 
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Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 68-75. 

Vendl A. 1926: Jelentés Szentendre, Leányfalu, Dunabogdány és Pomáz környékéről. - A Magyar Kir. Földtani 

Intézet évi jelentése 1924-ről, 31, 21-22. 

25. Erdőbénye, Mulató-hegy, andezit-kőfejtő 

Az Erdőbénye község közelében emelkedő Mulató-hegyen található Magyarország egyik legnevezetesebb 

ásványelőfordulása (5.2.1_ ábra). A felhagyott kőbánya legkönnyebben Bodrogkeresztúr felől közelíthető meg. 

A 37-es útról letérve Erdőbénye irányába, a községbe érve, közvetlenül az út jobb oldalán található. A 

felhagyott bánya alsó szintjét tó tölti ki, de a felső szint jól tanulmányozható. Földrajzi koordinátái: 

48°15’26.95”É, 21°21’33.64”K (5.2.2. ábra). 
 

 

5.2.1_ ábra: Az erdőbényei Mulató-

hegy földrajzi elhelyezkedése 

 

5.2.2. ábra: Az erdőbényei Mulató-

hegy topográfiai térképe 

 

5.2.3. ábra: Az erdőbényei Mulató-

hegy földtani képződményei 

A Mulató-hegy – Barna-máj egy, a késő-szarmatában létrejött, majd kipreparálódott lakkolit. A magma 

valamivel idősebb riolittufába nyomult, és azt az érintkezési sávban megolvasztotta. A helyenként előforduló 

agyagos tufitnak a kontaktuson „megsült” agyagpalájában szarmata növénylenyomatok találhatók. A lakkolit 

kőzetanyaga piroxénandezit. Ennek hólyagüregeiben igen változatos ásványtársulás található, melynek 

leggyakoribb tagjai a kvarcfélék és a karbonátok. Emellett sokféle járulékos ásvány is megjelenik, főleg a 

kisméretű üregekben (5.2.3. ábra). 

A kőzet hólyagüregeiben található leggyakoribb ásványok a következők: 

Cristobalit: tejfehér, mm körüli oktaéderszerű kristályok tridimittel. 

Goethit: barna, földes fészkek, bekérgezések és sziderit utáni álalakok. 

Hornblende: fekete, mm-es oszlopos-tűs kristályok, tridimittel. 

Kalcit: fehér, cm-t elérő romboéderek, gömbök. 

Kvarc: színtelen, mm-es kristályokból álló bekérgezések. 

Opál: fehér, kékesfehér, zöldes, üvegszerű bekérgezések, cseppköves és gömbös halmazok. 

Szaponit („mauritzit”): fekete, matt felületű kérgek, mm-es csöves halmazok. 

Sziderit: barna, sárgásbarna, cm-t meghaladó gömbös-vesés és sugaras halmazok, bekérgezések, és pár mm-es 

romboéderek. 

Tridimit: fehér, sárgás, 1-3 mm-es táblás kristályok, legyező alakú kristálycsoportok. 
 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=59040
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=59040
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Az erdőbényei 

Mulató-hegy 

felhagyott 

bányaudvarának 
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A bányaudvar 
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Töredezett, pados 

elválású 

piroxénandezitet tár 

fel az erdőbényei 

Mulató-hegy 
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Mulató-hegy pados 

elválású 

piroxénandezitből 

épül fel 
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Mulató-hegyen 

 

Függőleges elválású 

piroxénandezit 

 

A piroxénandezit 

törmelékéből sok 

ásvány kerül elő 

 

Ásványokkal kitöltött 

üregek a 

piroxénandezitben 

 

Kalcittal bekérgezett 

nagyméretű üreg 

piroxénandezitben 

 

A piroxénandezit 

üregeit bekérgező 

egyik ásvány a 

sziderit 
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1,5 cm átmérőjű 

sziderit gömbök a 

piroxénandezit 

üregében 

 

Gömbös megjelenésű 

sziderit 

piroxénandezit 

üregében 

 

A piroxénandezit 

üregeinek falát 

gyakran kérgezi 

kalcit és sziderit 

 

Sziderit és 

kalcitgömbökkel 

borított hólyagüreg 

részlete 

 

Sziderit gömbök 

halmaza 

piroxénandezit 

üregében 

 

Gömbös halmazokba 

rendeződött sziderit 
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Különálló sziderit 
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gömbök 

piroxénandezit 

üregében 

kalcitgömbök a 

piroxénandezit 

üregében 

erdőbényei Mulató-

hegy 

piroxénandezitében 

borított hólyagüreg 

 

Gömbös halmazokba 

rendeződött kalcit 

kristályok 
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26. Felsőcsatár, zöldpala-kőfejtő 

A felsőcsatári zöldpala-kőfejtő egy időszakosan működő bánya. Szombathelyről indulva Narda és Nárai 

irányából egyaránt gyorsan és egyszerűen elérhető (5.3.1_ ábra). A község és a talkbánya között, közvetlenül az 

út mentén található. Az itt feltárt palás szerkezetű, metamorf kőzetek a kőszegi-rohonci palasorozatba tartoznak. 

A lelőhely földrajzi koordinátái: 47°12’28.01”É, 16°26’54.77”K (5.3.2. ábra). 
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5.3.1_ ábra: A felsőcsatári zöldkő-

bánya földrajzi elhelyezkedése 

 

5.3.2. ábra: A felsőcsatári zöldkő-

bánya topográfiai térképe 

 

5.3.3. ábra: A felsőcsatári zöldkő-

bánya földtani képződményei 

A Kőszegi-hegység a Kőszegi-Rohonci-hegység Magyarországra átnyúló, keleti része. Ennek megfelelően 

geológiája megegyezik az osztrák részen található területekével. A hegység anyaga a mezozoikum folyamán 

keletkezett. Metamorfizálódása a harmadidőszakban zajlott. Palasorozata a magas-Tauern „pennini” 

palaburkával rokon. A felsőcsatári kőfejtő e sorozat zöldpala képződményeit tárja fel, melyek erősen 

palásodottak és töredezettek. A zöldpala vulkáni kőzetek átalakulásával keletkezett. Szabad szemmel csak néha 

ismerhetők fel benne ásványok, mikroszóppal azonban amfibolfélék, aktinolit, albit, kloritpikkelyek és epidot 

találhatók benne. Ritkán ércásványokat is tartalmaz, elsősorban piritet, vas-szulfidokat. A zöldpala elválási 

síkjaiban gyakran fehér, kvarccal és albittal kitöltött erek figyelhetők meg, ezekhez kapcsolódnak az ásványok 

(5.3.3. ábra). 

A felsőcsatári zöldpala-bányában gyűjthető leggyakoribb ásványok: 

Aktinolit: sötétzöld, cm-es oszlopos kristályok, gyakran fészkek az erek környezetében. 

Albit: fehér, vaskos tömegek kvarccal és 1-3 mm-es táblás kristályok az üregekben. 

Goethit: rozsdabarna foltok, bevonatok. 

Kalcit: fehér, vaskos fészkek az erekben. 

Klorit: zöld, mm-es pikkelyek a kőzetben és az erek szegélyén. 

Kvarc: elsősorban vaskosan jelenik meg az erekben, az üregekben pár mm-es kristályok. 

Malachit: zöld, porszerű hintések. 

Pirit, kalkopirit: szemcsék, hintések és 1-2 mm-es pirit-hexaéderek. 
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27. Kisnána, andezit-bánya 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54934
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54934
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A község legkönnyebben az Eger, Verpelét, Kisnána, Domoszló, Gyöngyös útvonalon autóbusszal közelíthető 

meg (5.4.1_ ábra). Az autóbuszról Kisnána nevezetes történelmi épülete, Móré László vára előtti megállóban 

kell leszállni. A kőbányához vezető út közvetlenül a várral szemben található. A bánya területe Kisnána 

községtől északra 1 km-re található, 220 m tengerszint feletti magasságban. A kőbánya déli része közvetlenül a 

Hátsó Tarnóca-patak mentén húzódik. Észak-déli kiterjedése 200 méter, Nyugat-keleti kiterjedése pedig 400 

méter. A feltárás földrajzi koordinátái: 47°52’00.61”É, 20°09’13.89”K (5.4.2. ábra). 
 

 

5.4.1_ ábra: A kisnánai 

andezitbánya földrajzi 

elhelyezkedése 

 

5.4.2. ábra: A kisnánai 

andezitbánya topográfiai térképe 

 

5.4.3. ábra: A kisnánai andezitbánya 

földtani képződményei 

A kőfejtő miocén, finomszemcsés, sötétszürke piroxén-andezitet tár fel. Ez a kőzet a Mátra fő vulkánossági 

fázisában, mintegy 15-16 millió évvel ezelőtt keletkezett. A feltárás alsó részén megfigyelhető fekete, üde 

andezitben gyakoriak a cm-es, sőt dm-es hólyagüregek. A kisnánai piroxén-andeztiben két ásványképződési 

folyamat játszódott le. Egy exhalitív ásványképződés és egy hidrotermális ásványképződés (5.4.3. ábra). 

A feltárás leggyakoribb ásványai: 

Aragonit: színtelen, nyúlt-oszlopos, tűs kristálycsoportok, illetve rózsaszín, néha az üregeket teljesen kitöltő 

párhuzamosan összenőtt vagy sugaras-léces csoportok. Hosszuk elérheti a 10 cm-t. 

Barit: színtelen, 1-3 mm-es táblák. 

Biotit: 1-2 mm-es vörösbarna, fekete, hatszöges lemezes kristályok. 

Goethit: rozsdabarna kérgek, bevonatok, gömbök, romboéderek. Gyakran sziderit utáni álalakként jelenik meg. 

Hornblende: fekete, mm-es léces, tűs kristályok. 

Kalcit: fehér, sárga vagy zöldes romboéderek, gömbös halmazok és bekérgezések. 

Klinoptilolit: színtelen, mm-es táblás kristályok. Gyakran szaponit kíséri. 

Kvarc: színtelen, 1-2 mm-es oszlopos kristályok, illetve több cm-es vaskos zárványok. 

Mn-oxidok: lilásbarna lemezes halmazok, illetve fekete gömbök és bekérgezések. 

Montmorillonit: fehér vagy enyhén színezett, zsíros tapintású, túlnyomóan nagy finomságú szemcsék halmaza 

Opál: sárgásbarna vaskos tömegek. 

Szaponit: halványzöld, szürkés, földes fészkek, agyagszerű tömegek. 

Szidertit: világosbarna, szürkésbarna, sötétbarna, olykor élénken színjátszó felületű romboéderek, gömbök, 

bekérgezések. 

Tridimit: sárgás, 1-2 mm-es táblás, legyezőszerű vagy csillagalakú csoportok. 
 



 Ásvány és kőzettan  

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kisnánai 

andezitbánya részlete 

 

Az ásványokban 

gazdag bányarész 

Kisnánán 

 

Töredezett, pados 

elválású andezit a 

kisnánai bányában 

 

Vékonypados 

megjelenésű, sötét 

színű andezit 

 

Porfíros szövetű, 

sötét színű andezit a 

kisnánai bányában 

 

Az andezit üregeiben 

sokféle ásvány 

előfordul 

 

Baritkristályok az 

andezit üregében 

 

Nagyméretű 

kvarckristályok a 

kisnánai andeziten 

 

Barna színű opál 

Kisnánáról  

Gömbös 

megjelenésű 

kalcedon Kisnánáról 



 Ásvány és kőzettan  

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Apró baritkristályok 

andezit üregében 

 

Víztiszta aragonit 

kristályok a kisnánai 

andezitben 

 

Rostos megjelenésű 

aragonit a kisnánai 

andezitben 

 

Gömbös halmazokba 

rendeződött kalcit 

kristályok andezitben 

 

Sziderit kristályok 

kisnánai andezit 

üregében 

 

Szferosziderit halmaz 

andezit üregében 

 

Mangán-oxidos 

bekérgezés kalcit 

felszínén 

   

Válogatott irodalom 

Bognár L. 1987: Ásványhatározó. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 478. 

Gasztonyi É. 2010: A Mátra hegység ércesedése. – In: Baráz Cs. (szerk.) 2010: A mátrai Tájvédelmi Körzet. 

Heves és Nógrád határán. – Eger, 53-63. 

Kern Z. 2007: Nemesopál, opál, faopál: a kisnánai lelet. – A Földgömb: a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata, 

9(1). 12-13. 

Szakáll S. (szerk.) 1996: 100 magyarországi ásványlelőhely. – Minerofil Kiskönyvtár II., p. 139. 

Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120. 

Szakáll S. 2010: A Mátra ásványtani jellemzése. – In: Baráz Cs. (szerk.) 2010: A mátrai Tájvédelmi Körzet. 

Heves és Nógrád határán. – Eger, 65-77. 

Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 44-56. 

28. Pálháza, perlit-bánya 

Pálházától DNy-ra mintegy 2 km-re található Magyarország legnagyobb perlitbányája, a Gyöngykő-hegyen 

(5.5.1_ ábra). A lelőhelyet az itt található kőzet, a perlit miatt érdemes felkeresni. Működő bánya lévén 

gépkocsival könnyen meg lehet közelíteni, de látogatása engedélyköteles. A feltárás földrajzi koordinátái: 

48°27'29.37"É, 21°29'42.85"K (5.5.2. ábra). 
 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=35317
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5.5.1_ ábra: A pálházai perlitbánya 

földrajzi elhelyezkedése 

 

5.5.2. ábra: A pálházai perlitbánya 

topográfiai térképe 
 

5.5.3. ábra: A pálházai perlitbánya 

földtani képződményei 

Ez a különleges kőzet riolitos vulkáni tevékenység során jön létre (5.5.3. ábra). A nagy viszkozitású riolit láva 

gyors lehűlésekor keletkező vulkáni üveg víztartalmától függően obszidiánként vagy perlitként szilárdul meg. 

Ugyanakkor a kisebb víztartalmú obszidián vízfelvétellel mikrorepedés-hálózata mentén is perlitté alakulhat. A 

perlit gyöngyköves, apró gömbös szerkezetű üveges riolitváltozat. E gömbök belseje gyakran obszidián, ami 

arról tanúskodik, hogy a perlit az obszidiánt a kihűlésekor átjáró repedéshálózat mentén keletkezett az 

obszidiánból. 

A perlit víztartalmát 1000 °C-ra hevítéskor eredeti térfogatának 10-12-szeresre duzzadásával adja le. Ez a 

tulajdonsága okozza gazdasági jelentősségét. Nagy porozitása következtében elsősorban mint hő- és 

hangszigetelő, nagy SiO2-tartalma, vegyi anyagokkal szembeni ellenállósága következtében mint szűrőanyag 

hasznosítható. 

A riolitterületeken, Telkibánya-Nagyhuta és Baskó-Tolcsva között kéttucatnyi kisebb-nagyobb perlitelőfordulás 

ismert. Az itteni perlitváltozatok SiO2-tartalma 68-74% között változik. 
 

 

Magyarország 

legnagyobb 

perlitbányája 

található Pálházán 

 

A bányában lépcsős 

rendszerben fejtik a 

perlitet 

 

A pálházai 

perlitbánya 

udvarának részlete 

 

A pálházai 

perlitbánya részlete  

A perlitet ma is 

bányásszák 

 

Csatornakitöltő láva 

a perlitbányában 

 

Oszlopos elválású 

lávaüveg 
 

Perlit és riolittufa 

érintkezése a 

pálházai bányában 

 

A perlit az 

obszidiánból 

átalakulásával jön 

létre, víz felvétele 

során 

 

A perlitben jól 

elkülöníthetők az 

apró, gyöngyszerű 

képződmények 



 Ásvány és kőzettan  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Gyöngyköves 

szerkezetű perlit 

 

Friss törési felületű 

perlit 

   

Válogatott irodalom 

Balogh K. - Szebényi L. 1947: Pálháza (Abaúj-Torna vm.) környékének földtani viszonyai. - A Magyar Állami 

Földtani Intézet évi jelentése 1945-ről, II., 61-64. 

Bognár L. 1987: Ásványhatározó. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 478. 

Szakáll S. (szerk.) 1996: 100 magyarországi ásványlelőhely. – Minerofil Kiskönyvtár II., p. 139. 

Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120. 

Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 27-36. 

29. Rudabánya, vasércbánya külfejtései 

Rudabányától északkeletre elhelyezkedő külfejtéseket több irányból meg lehet közelíteni. Legegyszerűbb, ha az 

Érc- és Ásványbányászati Múzeumtól Szendrő felé haladó közúton jobbra fordulunk (5.6.1_ ábra). A község 

végét jelző tábla előtt balra fordulva egy földúton elérhetjük a külfejtés Polyánka, Lónyai és Andrássy III 

bányarészeit (első lejárat). Szendrő felé még kb. 300 m-t továbbhaladva újra balra térünk le, az Alsótelekes felé 

haladó üzemi útra, és azon az elágazás után azonnal a balra tartó földútra térve jutunk az Andrássy I 

bányarészbe (második lejárat). Az üzemi úton még kb. 500 m-t megtéve, a volt trafóháztól pár méterre egy 

földúton jutunk le az Andrássy II és Villanytető bányarészekbe (harmadik lejárat). A volt trafóház után kb. 800 

m-re, az ún. majomtelepi leágazáson balra fordulva az aszfaltozott úton, majd arról jobbra letérve egy földúton 

jutunk a Vilmos bányarészbe (negyedik lejárat). Az Andrássy II. bányarész földrajzi koordinátái: 48°23'9.75"É, 

20°37'46.49"K (5.6.2. ábra). 
 

 

5.6.1_ ábra: A rudabányai Andrássy 

II. külfejtés földrajzi 

elhelyezkedése 

 

5.6.2. ábra: A rudabányai Andrássy 

II. külfejtés topográfiai térképe 

 

5.6.3. ábra: A rudabányai Andrássy 

II. külfejtés földtani képződményei 

A vasérctelep triász dolomitban alakult ki hidrotermás-metaszomatikus folyamatok hatására. Ennek révén főleg 

sziderites érc képződött helyenként barittömegekkel és szulfidásványokkal. Később a felszínközelben a mállás 

hatására kiterjedt oxidáció és cementációs öv alakult ki, melyben a limonitos és szferosziderites ércek 

dominálnak. A külfejtés minden részén találhatók ásványok. Rudabánya ásványfajokban a leggazdagabb 

lelőhelyünk, eddig mintegy 95 ásványt mutattak ki a vasérctelepben (5.6.3. ábra). 

Az Andrássy II. bányarészben gyűjthető leggyakoribb ásványok: 

Azurit: azúrkék, vaskos erek, kérgek, vagy 2-4 mm-es táblás és zömök kristályok, melyek felülete sokszor 

malachittá mállott. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54501
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54501
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Barit: színtelen, fehér, vaskos, az üregekben 1-3 mm-es táblás kristályok 

Cerusszit: színtelen, szürke, gyémántfényű erek, fészkek, az üregekben 1-3 mm-es kristályok. 

Cinnabarit: sötétvörös, meggypiros, földes vagy vaskos fészkek. 

Goethit: rozsdabarna, sárgásbarna, földes, sejtes, vaskos, illetve fekete, fényes felületű kérgek, gömbös-vesés 

aggregátumok. 

Malachit: zöld, porszerű, kéregszerű, vagy tűs-sugaras, főként 2-4 mm-es méretű gömbös halmazok, illetve 

sötétzöld oszlopos kristályok. 

Sziderit: világosbarna, vaskos, az üregekben 1-3 mm-es romboéderek, gömbös aggregátumok. 

Termésréz: drótszerű, mohaszerű, hajszerű halmazok. 
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30. Salgótarján-Somoskőújfalu, Eresztvényi bazalt-
kőfejtő 
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Salgótarján-Somoskőújfalun áthaladva, elhagyva az Eresztvényi Üdülőt, kb. 350 m-re balra található egy 

elágazás, amely az eresztvényi bazalt-kőfejtőbe vezet. Itt egy hatalmas, több bányaudvarból álló felhagyott 

bányarendszer található (5.7.1_ ábra). A feltárás földrajzi koordinátái: 48°09'2123"É, 19°51'44.71"K (5.7.2. 

ábra). 
 

 

5.7.1_ ábra: Az eresztvényi kőfejtő 

földrajzi elhelyezkedése 
 

5.7.2. ábra: Az eresztvényi kőfejtő 

topográfiai térképe 

 

5.7.3. ábra: Az eresztvényi kőfejtő 

földtani képződményei 

A Karancs-medves vidékén a pliocénben, mintegy 8 millió évvel ezelőtt heves, explóziós és freatomagmatikus 

tűzhányó-tevékenység zajlott le, számos apró kitörési centrummal. A vulkáni tevékenység során bazaltok, 

bazalt-salakok képződtek nagy területen. A vulkáni felépítmények napjainkra már részben, vagy teljesen 

lepusztultak. Általában csak a magmakamrát a kráterrel összekötő vulkáni csatornában kihűlt és többé-kevésbé 

hengeres alakban megmerevedett lávatömegek, az ún. csatornakitöltések tanulmányozhatók. Ezekre a lávákra 

jellemző, hogy nagyméretű ásvány- és kőzetzárványok találhatók bennük, melyek a közel 70 km mélységű 

magmakamrából származnak. A zárványok megléte azt jelzi, hogy a magmacsatornában nagyon gyors lehetett a 

feláramlás, ugyanis ellenkező esetben a zárványok visszaodódtak volna. Ez a kürtőkitöltő bazalt található az 

eresztvényi-kőfejtőben is. A bazalt alapanyagában több centiméteres olivin, amfibol és plagioklász-kristályok 

találhatók, míg a kőzet hólyagüregeiben kalcit, sziderit, és más, utólagosan kialakult ásványok találhatók (5.7.3. 

ábra). 

Az Eresztvényi-kőfejtőben gyűjthető leggyakoribb ásványok: 

Aragonit: színtelen, fehér, 1-3 mm-es tűs kristályok és sugaras halmazok. 

Augit: a bazaltban fekete szemcsék, a bazalttufában 2-4 mm-es kristályok. 

Forsterit: a bazaltban zöld, üvegfényű szemcsék, a bazalttufában 1-3 mm-es zömök kristályok. 

Kalcit: fehér romboéderek és gömbös kérgek. 

Phillipsit: fehér, 1-2 mm-es kristályok, összenőtt csoportok és bekérgezések. 

Pirrhotin: barna, fémfényű, cm-t elérő vaskos fészkek. 

Sziderit: maximum 3 mm átmérőjű, gömbszerű halmazok a bazalt hólyagüregeiben. 
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Bazaltláva és 

bazaltsalak 

váltakozása 

 

Erősen töredezett 

bazalt az 

Eresztvényi-

kőfejtőben 
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tartalmáról árulkodik 

 

Hólyagos bazalt 

tömbök 

 

Erősen hólyagos 

bazaltsalak 

 

Olivin kristályokból 

álló zárvány a 

bazaltban 

 

Óriási méretű olivin 

kristály bazaltban 

 

Óriási amfibol 

kristály bazaltban 

 

Óriási földpát 

kristály bazaltban 

 

A bazaltsalak 

üregeiben gyakoriak 

a különböző 

ásványok 

 

Kalcitkristályokkal 

kérgezett apró 

hólyagüreg bazaltban 
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31. Sukoró, Rigó-hegy, gránit-kőfejtő 

A Velencei-kegységben számos helyen található kisebb-nagyobb gránitbánya (5.8.1_ ábra). Közülük a 

legváltozatosabb a Sukoró határában található Rigó-hegyi kőfejtő. A feltárás Sukorótól Ny-ra, mintegy 1,5 km-

re található. A bányát a víkendházak között vezető úton lehet megközelíteni. A feltárás földrajzi koordinátái: 

47°14’15.58”É, 18°34’59.68”K (5.8.2. ábra). 
 

 

5.8.1_ ábra: A sukorói Rigó-hegy 

földrajzi elhelyezkedése 

 

5.8.2. ábra: A sukorói Rigó-hegy 

topográfiai térképe 

 

5.8.3. ábra: A sukorói Rigó-hegy 

földtani képződményei 

A Velencei-hegység fő tömegét karbon gránit adja, mely a Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása során 

keletkezett. Ezt a kőzetet tárja fel a Sukoró határában található bánya. A gránitnak itt több változata is 

megjelenik: aplitok, pegmatitok, valamint a gránit málladéka, gránitmurva is előfordul. Az itt gyűjthető 

ásványok elsősorban maguk a kőzetalkotó ásványok, illetve a pegmatit-erek üregeihez kötődő ásványkiválások 

(5.8.3. ábra). 

A rigó-hegyi kőfejtőben gyűjthető ásványok: 

Albit: 2-3 mm-es, vastagtáblás kristályok. 

Klinoklor: piszkoszöld, zöld, porszerű halmazok albiton, kvarcon és ortoklászon. 

Kvarc: fehér, szürke, néha füstkvarc jellegű zömök oszlopos kristályok, melyek mérete elérheti a 2-4 cm-t. 

Ortoklász: halvány húsvörös, 2-4 cm-es oszlopos kristályok. 
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A rigó-hegyi kőfejtő 

részlete 

 

A rigó-hegyi 

kőfejtőben karbon 

korú gránit tárul fel 

 

Gránittömb a rigó-

hegyi kőfejtőben 

 

Gránit aplit a rigó-

hegyi kőfejtőben 

 

A gránit mállásával 

kialakuló gránit 

murva 
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Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120. 

32. Szarvaskő, Újhatár-völgy, Tóbérc-bánya, gabbró-
kőfejtő 

Egerből Szarvaskő felé haladva a közúton, a község előtti utolsó nagy kanyarban jobbra kell letérni. Csak 

gyalogosan lehet az út melletti patakon átkelni, és kb. 150 m után elérjük az útról már jól észrevehető kőfejtőt 

(5.9.1_ ábra). A bánya földrajzi koordinátái: 48°00'04.88"É, 20°19'16.27"K (5.9.2. ábra). 
 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=61614
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=59825
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=59825
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5.9.1_ ábra: A szarvaskői Tóbérc-

bánya földrajzi elhelyezkedése 

 

5.9.2. ábra: A szarvaskői Tóbérc-

bánya topográfiai térképe 

 

5.9.3. ábra: A szarvaskői Tóbérc-

bánya földtani képződményei 

A bükk-hegység DNy-i részének bazalt vonulatát mindkét oldalán a jura üledék együttesben nyomult és ott 

megrekedt gabbró intrúziók kísérik. A gabbrót előszeretettel bányázták út- és vasútépítési célokra. Az Eger-

patak völgyében öt nagy és számos kisebb bánya található. Az egykori bányahelyek közül földtanilag 

legjelentősebb a Szarvaskőtől keletre, az Újhatár-völgy torkolatánál lévő Tó-bérc bánya /Forgalmi bánya/. A 

csaknem ötven éve leállított kőbánya a térség legtöbb földtani információt nyújtó feltárása. A felhagyott kőfejtő 

a mintegy 166 millió évvel ezelőtt, a középső jurában keletkezett mélytengeri üledékösszletbe nyomult gabbró 

intrúziót tár fel. A benyomuló magma 1500°C feletti hőmérséklete erősen felmelegítette a környezetétt, sőt az 

érintkezési /kontakt/ zónában az üledéket megolvasztva muszkovitos szaruszirt köpenyt alakított ki maga körül. 

A magma tömeg belsejébe keveredett üledéktömböket részben asszimilálta /biotitos gabbró/, részben csak 

megolvasztva különleges összetételű kőzetet hozott létre /gránátos kvarcplagioklászit/. Az egyes falszakaszok 

más-más látnivalót kínálnak. Az északi fal nyugati részén S alakban meghajlott, kiálló taraj az érintkezés 

mentén megolvadt üledékből keletkezett plagioklászit, ásványi összetételét tekintve csaknem tisztán albitból áll. 

Eredeti színe sötétszürke, de levegőn kifehéredik. Ettől kifelé az átalakultság folyamatosan gyengül, az 

ásványok szemcsemérete csökken. Az eredeti üledék csak a bányafalon túl jelenik meg. Az északi fal középső 

és keleti részén, valamint a keleti falban különböző gabbró változatok láthatók. Bennük a fehér erek találhatóak, 

melyek prehnit-kvarc-kalcit összetételűek. Az északi fal középső részén, fehéres szürke kőzettest, gránátos 

kvarcplagioklászit taláható. Fő összetevője az albit és a kvarc, melyben apró vörösbarna színű gránátkristályok 

/almandin/ láthatók. A keleti falban szívós, darabos törésű, zöldesszürke színű gabbrót fejtettek. A déli fal felső 

részét meredek déli dőlésű felület alkotja, a rajta látható csaknem dőlésirányú karcok vetődést jeleznek. A fal 

anyaga szögletes kőzettöredékekből áll. Ez a mozgás közben összetört és összepréselődött anyag, úgynevezett 

dörzsbreccsa. A vető az intrúzió határán van, a breccsa anyag. A közvetlen érintkezésnél muszkovitos szaruszirt 

alakult ki (5.9.3. ábra). 

Az újhatár-völgyi Tóbérc-bányában gyűjthető ásványok: 

Almandin: a kontaktuson rózsaszín, 1-6 cm-es vaskos tömegek, a gabbróban mélyvörös, 2-6 mm-es kristályok. 

Heulandit: színtelen, 1-2 cm-es zömök kristályok a kalcitos repedéskitöltésekben. 

Hornblende: fekete, 2-4 cm-es oszlopos-léces kristályhalmazok a gabbróban. 

Kalcit: az erekben fehér, vaskos, az üregekben bekérgezés és 1-3 mm-es kristályok. 

Kalkopirit: 1-3 mm-es szemcsék, fészkek pirrhotinnal a gabbróban hintve. 

Laumontit: a repedésekben fehér, gyöngyházfényű oszlopos-sugaras kristályhalmazok. 

Muszkovit: ezüstfehér, 2-4 mm-es pikkelyek a kontaktpalában. 

Pirit: mm-es hintések, erek, kristályok. 

Pirrhotin: 1-4 mm-es fészkek, lemezkék kalkopirittel. 

Plagioklász: a gabbróban halványzöld, piszkosfehér, 1-3 cm-es kristályok. 
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Prehnit: fehér, halványzöld sugaras halmazok, az üregekben 1-3 mm-es táblás kristályok. 
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Kis méretű repedéskitöltő 

plagioklász 
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található 
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33. Szokolya-Királyrét 

Szokolyától É-ÉNy-ra 3 km-re, a Vár-hegy ÉK-i oldalában erősen bomlott andezittufa tárul fel a turistaút 

mentén (5.10.1_ ábra). Ebben a puha, bomlott kőzetben, valamint a közeli Török-patak hordalékában jól fejlett 

gránátkristályok találhatók. A feltárás Kismaros felől kisvasúton, autóbuszon, valamint gépkocsival is 

megközelíthető. A terület földrajzi koordinátái: 47°53'04.66"É, 18°59'02.53"K (5.10.2. ábra). 
 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=71726
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5.10.1_ ábra: A szokolyai Királyrét 

földrajzi elhelyezkedése 
 

5.10.2. ábra: A szokolyai Királyrét 

topográfiai térképe 

 

5.10.3. ábra: A szokolyai Királyrét 

földtani képződményei 

Szokolya környékén az egész börzsönyre jellemző andezitek, valamint andezites vulkáni működésből származó 

piroklasztikumok találhatók. Ezek a miocén folyamán lezajlott, a Kárpátok kiemelkedéséhez kötődő 

vulkanizmus során jött létre. A lelőhelyen erősen mállott, kevéssé állékony gránátos biotitandezit található, 

melyből könnyűszerrel szabaddá válhatnak az ásványok (5.10.3. ábra). 

A feltárásban a következő ásványok gyűjthetők: 

Almandin: mélyvörös, barnásvörös, 2-8 mm-es kristályok. 

Augit: fekete: 2-4 mm-es zömök kristályok. 

Biotit: fekete (mállottan barnás), 1-3 mm-es hatszögletű táblák. 

Hornblende: fekete, 1-3 mm-es prizmák. 

Kvarc: szürkésfehér, fehér, pár mm-es zömök kristályok. 

Magnetit: fekete, 1-2 mm-es oktaéderek. 

Plagioklász: fehér, 1-3 mm-es oszlopos kristályok. 
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34. Tapolca, Halyagos-hegy 

Tapolcától K-re kb. 7 km-re található a Halyagos-hegy, mely felhagyott bazaltbánya (5.11_1_ ábra). A 

bányaudvar Tapolca felől gépkocsival könnyen megközelíthető. A bánya két szintes. Alsó részén kőzettani 

érdekességek (pl. pepperit) gyűjthető, míg a felső bányaudvaron a bazalt üregeiben számtalan ásványfaj fordul 

elő. A feltárás földrajzi koordinátái: 46°53’01.00É, 17°31’10.44”K (5.11_2. ábra). 
 

 

5.11_1_ ábra: A Halyagos-hegy 

földrajzi elhelyezkedése 

 

5.11_2. ábra: A Halyagos-hegy 

topográfiai térképe 
 

5.11_3. ábra: A Halyagos-hegy 

földtani képződményei 

A Tapolcai-medencében igen elterjedtek a pliocén bazalt és bazalttufa kőzetek. Ebből a bazaltból és részben 

bazalttufából épülnek fel azok a látványos vulkáni kúpok, melyeket évtizedeken keresztül útépítési, építkezési 

célokra nyitott kőfejtőkkel bontottak meg. Ezek közé tartozik a Halyagos-hegy hatalmas, kétszintes 

bányaudvara is. A bazalt kőzetekben legtöbbször a főkristályosodás során képződött augittal és forsterittel 

találkozhatunk. A hólyagüregekben a hidrotermás ásványkiválások a gyakoriak. A képződés első szakaszában a 

kőzetalkotó szilikátok (augit, hornblende, plagioklászok), az oxidok (magnetit, hematit, ilmenit), és az apatit 

figyelhetők meg. Később kristályosodtak a karbonátok (kalcit, aragonit) és a zeolitok (phillipsit, kabazit, 

nátrolit, tetranátrolit, gonnardit, gmelinit, thomsonit). Ez utóbbiak változatos megjelenésükkel a bazalt-

hólyagüregek igazi érdekességei (5.11_3. ábra). 

A Halyagos-hegyen gyűjthető leggyakoribb ásványok: 

Apatit: színtelen, mm-es tűs halmazok. 

Apofillit: víztiszta, hasáb alakú vagy bipiramisos, 1-3 mm-es kristályok. 

Gonnardit: színtelen, áttetsző vagy fehér, tűs kristályok gömbös halmaza. 

Ilmenit: fekete vékonytáblás vagy lemezes kristályok. 

Kabazit: fehér vagy színtelen, mm-es romboéderek. 

Kalcit: fehér vagy színtelen, max. 5 mm-es romboéderek. 

Magnetit: fekete, 1-2 mm-es oktaéderes kristályok. 

Nátrolit: színtelen vagy fehér, 1-2 mm-es tűs kristályok halmaza. 

Phillipsit: színtelen és fehér, zömök kristályok. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54996
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=54996
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Tetranátrolit: színtelen vagy fehér, 1-2 mm-es nyúlt-oszlopos kristályok. A nátrolittól csak műszeres vizsgálattal 

különíthető el. 
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35. Telkibánya, Vörösvízi-táró 

Telkibányától K-ÉK-re található a térség egyik leghíresebb aranykutató tárója, a Vörösvízi-táró (5.12.1_ ábra). 

Megközelítése gyalogosan lehetséges csak. A Mátyás király kútjától indul északi irányba a sárga turistajelzés, 

ami közvetlenül a bányabejárat mellett kanyarodik el nyugati irányba. Az út során igen változatos 

ásványtársulások gyűjthetők az erdőben található kisebb meddőhányókon és horpákon. A terület földrajzi 

koordinátái: 48°29’23.70”É, 21°24’11_65”K (5.12.2. ábra). 
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5.12.2. ábra: Telkibánya és 
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5.12.3. ábra: Telkibánya és környéke 

földtani képződményei 

Az itt található kőzetek a Baskói Andezit Formáció Telkibányai Kálimetaszomatit Tagozatába sorolhatók. Maga 

az andezit összetételét tekintve savanyú piroxénandezit, melyet igen változatos módon érintett a vulkáni 

utóműködés. Bentonitosodás, oxidáció, propilitesedés (zöldkövesedés, kloritosodás) mellett kálidús oldatok 

metaszomatizálták és alakították át az eredeti kőzetet. Ennek eredményeképpen keletkezett kőzeteket kálitrachit, 

pszeudotrachit, kálimetaszomatit néven említi a szakirodalom. Ezek K2O-tartalma gyakran eléri a 9-12%-ot. A 

vulkáni működés szüneteiben, majd annak lezárulását követően a vulkáni utóműködés a fő vulkáni 

tevékenységhez hasonló változatosságú volt. Egyrészt megváltoztatta a kőzet eredeti ásványos összetételét, 

másrészt a forróvizes oldatokból kova, karbonát és egyéb érces és nemérces ásványok váltak ki. Ezek között 

igen fontos szerepet kapott a könnyen oldatba kerülő kálium, mely a kőzeteket szinte eredeti összetételüktől 

függetlenül átjárta, és bennük a káliumszilikát ásványok, például az adulár újabb generációját rakta le. Ezt a 

folyamatot nevezzük kálimetaszomatózisnak. Ehhez a folyamathoz köthető a Kárpát-medencben található 

aranyérces telepek kialakulása is. Legjellemzőbb előfordulásai Telkibánya környékén találhatók (5.12.3. ábra). 

A sárga jelzés mentén a következő ásványok gyűjthetők a hányókon: 

Akantit: fekete vaskos fészkek, a telérkvarc üregeiben mm-es, nyúlt-oszlopos, néha tüskealakú kristályok. 

Galenit: centiméteres hintések, erek, az üregekben 1-2 mm-es hexaéderek. 

Gipsz: színtelen, 1-3 mm-es tűk, sugaras halmazok. 

Goethit: rozsdabarna foltok, bekérgezések, gömbös halmazok. 

Hematit: vörösbarna, földes tömegek, bevonatok. 
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Jarosit: sárga, földes bevonat, ritkábban mm körüli romboéderek. 

Kvarc: a telérkavarc uralkodó ásványa, az üregekben 1-3 cm-es kristályok, közöttük az ametiszt, füstkvarc, 

hegyikristály és morion változatok sem ritkák. A bontott mellékkőzetekben néha sokkal nagyobb kristályok (5-

15 cm) fordulnak elő, melyek a kőzet elmállása után a talajtakaróban találhatók. 

Markazit: hintések, erek, bekérgezések formájában jelenik meg. 

Opál: a telrkvarcban barna, sárga, vaskos tömegek. 

Ortoklász (adulár): fehér, színtelen, több cm-es vaskos tömegek, a repedésekben 1-3 mm-es romboéderszerű 

kristályok kvarccal. 

Pirargirit, proustit: sötét meggypiros, illetve világosabb piros 1-3 mm-es fészkek, zömök-oszlopos kristályok. 

Általában műszeres vizsgálattal különböztethetők meg egymástól. 

Pirit: hintések, erek, 1-3 mm-es kristályok formájában található. 

Szfalerit: sötétbarna fészkek, hintések, az üregekben 1-3 mm-es tetraéderek találhatók. 
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