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1 8 . A pálházakörnyéki riolitterület Abauj-Torna vármegyében.
(Jelentés az 1914. évi felvételekről.)

Dr. P á l f y  M Ó R - t ó l .

( H á r o m  s z ö v e g k ö z t i  á b r á v a l . )

Mint biharmegyei jelentésemben már említettem, a bihari felvételek 
megszakítása után az eperjes-tokaji hegység fiatalabb erupciós területén 
egy elzárt vadaskertben végeztem a nyár második felében felvételeket. 
Ez alkalommal dél és nyugat felé kb. közvetlenül csatlakoztam azon terü
lethez, amelyet dr. S z á d e c z k x  G y u l a  már korábban ismertetett. SzÁ- 
d e c z k y  első közleménye: A tokaj-eperjesi hegység Pusztafalu körül levő 
centrális részének petrográfiai és geológiai viszonyairól c. alatt a Föld
tani Közlöny 1889. évi X IX . kötetében jelent meg (p. 244 és 320.) és e 
munkájában a Pálházától északra levő területet tárgyalja, míg másik 
munkája ugyancsak a Földtani Közlönyben jelent meg 1897-ben (X X V II.
k., p. 273.) Sátoraljaújhelytől északnyugatra Rudabányácska és Kovács
vágás közé eső terület geológiai és kőzettani tekintetben címmel. Mindkét 
munkához geológiai térkép is van mellékelve. A tőlem bejárt terület az 
előbbihez a déli, az utóbbihoz a nyugati oldalon csatlakozik.

A  bejárt terület legnagyobb része a pálházai völgy jobb oldali mel
lékvölgyére, a Kemenczepatakra, ennek mellékágaira és gerinceire terjed 
ki, de kis területen áthúzódik délfelé a vízválasztógerincen túl is az erdő
horváti völgy felső részére is. Ez a terület nem képez imég geológiailag 
körülhatárolt területet s így végleges eredményekről ez alkalommal nem 
is számolhatok be; reményiem azonban, hogy a közel-jövőben lesz alkalL 
mam a környező terület felvételére is s azért ez alkalommal ezen rész 
geológiai és vulkánológiai viszonyairól csak előzetes és vázlatos jelentés
ben számolok be.

Szá d e c zk y  a terü letem hez k elet fe lé  k özvetlen ü l csatlak ozó  területen 
a k övetk ező  k ép ződ m én y ek et k ü lön b öztette  m eg:

Andezitek:
piroxén-andezitek,
p iroxén -am fibolan dezitek .
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Riolitok:
ortoklász-kvarcriolit, 
plagioklászriolit, kvarccal és kvarc 

nélkül.
Törmelékes és üledékes képződmények: 

laza horzsaköves tufa és breccsa; ezt 
borítja

köves, sok kvarcot és ortoklászt tar
talmazó riolitbreccsa, 

andezittufák és breccsák, részint az 
ortoklászos tufák fekvőjében 
(mediterrán), részint a fedőjé 
ben (szarmata), 

cerithiummészkövek.
A tőlem bejárt területen a fennebbi kép

ződményekre magam is reábukkantam, talán 
éppen csak a köves, sok kvarcot és ortoklászt 
tartalmazó riolitbreccsák azok, amelyeket oly 
határozott formában nem igen tudtam kivá
lasztani, mint S z á d e c z k y . Amíg azonban 
S z á d e c z k y  csupán petrográfiai alapon válasz
totta. külön a terület kőzeteit, eltekintve a tőle §í 
is kiválasztott cerithiummészkőtől, addig én ^ 
megkísértettem azoknak kor szerint való szét- £ 
választását is a tőlem bejárt területen. Így pl. 
S z á d e c z k y  leírásából azt olvassuk ki, hogy a 
kovácsvágási völgy bal oldalán levő horzsa
köves tufát a Köszörűpatakban levő felső
mediterrán miatt mediterránkorúnak tartja, 
ugyanilyennek jelöli azonban a Pálházától 
délre, a Kemenczepatak torkolata körül levő 
riolittufákat is, amelyek pedig határozottan 
a szarmatarétegek felett fekszenek. Hasonló
képpen megemlékezik ő az idősebb és fiatalabb 
piroxénandezitekről, amelyek között „különb
séget tenni se makroszkopos, se mikroszkopos 
vizsgálat alapján nem lehet“ , térképén azon
ban még azokat a fiatalabb és idősebb erupció- 
kat sem jelöli meg, amelyeket a szövegben 
ilyeneknek feltüntet. Például fiatalabhnak je
löli a Kovácsvágás környéki az „orthoklas-
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tu fá t á ttörő , merészein k iem elk edő an dezitk ú p ok “ -at. M int később  látni 
fo g ju k , ezen a terü leten  té n y le g  van  a r io litok n á l fia ta labb  piroxénn ndezit- 
erupció  is, de a SzÁDECZKY-től fia ta labbn ak  m ondott eru pciók  talán  k ivé 
tel n élk ü l m ind az idősebbek hez tartoznak.

Felvételeim alapján előzetesen a következő képződményeket írha
tom le a bejárt területről:

Horzsaköves ortoklászriolittufa. E terület legrégibb képződményé
nek tartom azt a S z á d e c z k y  meghatározása szerint ortoklászos riolittufát, 
amely a kovácsvágási völgy bal oldalát borítja, ahol igen meredekfalú 
kopár vízmosásokban van feltárva. Erre piroxénandezit települ reá a 
völgyoldal magasabb részein. Hogy a piroxénandezit e tufán tényleg 
rajta van, azt a Boharhegyről észak felé menő völgyekben, nevezetesen a 
Kulin-gödörben, jól láthatjuk, ahol e tufa behúzódik, részint az andezit 
lávája, részint konglomerátuma és breccsája alá. Ugyanezt észlelte itt S z á 

d e c z k y  is, aki megemlíti, hogy ,,290 m-ig tufát találunk a gödörben, 
amelyre itt a piroxénandezit eruptiv breccsiája borul44 (p. 283). Hogyha 
e tufát a kovácsvágási völgy baloldalán követjük, akkor azt látjuk, hogy 
felette közel 300 m tengerszinfeletti magasságban mindenütt a piroxén
andezit konglomerátuma van települve. A  bejárt területem legdélibb részén, 
a SzÁDECZKY-től is leírt Köszörűpatak eredete felett, még a riolittufát ta
láljuk, amelyben már egy-egy piroxénandezitzárvány is előfordul. Magá
ban a Köszörűpatakban piroxénandezitbreccsát látunk feltárva, amelynek 
közel nyugat felé dűlő rétegei lefelé lassan átmennek a riolittufába. E 
völgyecske nyugati oldalát és az egész gerincét piroxénandezitbreccsa és 
tufa alkotja, amely észak felé összefüggésben van a Boharhegy andezitjé
vel és az andezit alatt levő andezitkonglomerátummal. Az andezitbreccsa 
a Köszörűpatakban felső-mediterránkorú kövületeket tartalmaz, amelyek 
közül már S z á d e c z k y  is felsorolja az Ostrea cochlear P o l i, Isocardia cor 
L in k é , Spondylus crassicosta L m k ., Venus cfr. multilamella L m k ., Venus 
cir. chlatrata D uj. és Trochus sp. fajokat. Innen magam is nagyobb meny- 
nyiségű kövületet gyűjtöttem, amelyek közül a következő fajokat hatá
roztam meg: Ostrea cochlear P o l i, Anomia ephippium L., Vanopaea Me- 
nardi D e s h ., Teliina planata L .. T. lacunosa C h e m n ., Venus cfr. cincta 
E ic iiw ., V. suhrotunda D e f r . (=  V. clathrata D u j .) , Lucina borealis L ., 
Arca (Barbatia) subhelbingii ű ’O r b . ( — A. barbata), Nucula May éri 
H or n ., Pectunculus pilosus L., Veden  sp., Cardium discrepans B a s t ., 
Veden aduncus E i c h w ., Jouannetia semicaudata Des M o u l . var. urensis 
F o n t . ,1) Lithodomus lithophagus L., Fissurella sp. cfr. graeca L ., Iso-

Ü A J o u a n n etia  sem ica u d a ta  nevű fúrókagylót a magyarországi felső-mediterrán- 
rétegekből először V a d á s z  E l e m é r  mutatta k i Rákoson (Budapest-Rákos felső-medi- 
terránkorű faunája. Földtani Közlöny X X X V I. k. p. 272, 1906.), ahonnan több száz

m
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cardia cor L., Spondylus crassicosta L mk., Turritella vermicularis B rocc .,. 
Turritella sp.1) Cypraea sp., Coiius sp., Serpula sp. és egy Lamna fog. 
Kitűnik tehát e faunából, hogy —  mint azt S z a d e c z k y  is meghatározta —  
itt a felső-mediterránrótegekkel van dolgunk.

Piroxénandezit, valamint tufája, breccsája és konglomerátuma. Az 
ortoklászos riolittufára, melynek a megfelelő effuziós kőzetét területemen 
nem találtam meg, mint említettem, a piroxénandezit erupciója következett. 
A kovácsvágási völgy és Kemenczepatak völgye között levő hegylejtőn 
vagy közvetlenül magára az andezitre, vagy annak konglomerátumára 
és tufájára a szarmatarétegek települtek részint cerithiumos mészkő, ré
szint palás agyag alakjában, tehát a piroxémandezitek kitörésének a felső- 
mediterrán felső részén vagy a szarmata elején kellett történni. A  ceri
thiumos mészkő települési viszonyát a piroxénandezittufához jól lehet 
látni a Kemenczepatak torkolatától keletre az első völgyeeskében, ahol a 
nagy darabokból összeragasztott andezitkonglomerátumra tufarétegek kö
vetkeznek, amelyekre mintegy 3-5 m vastagságban fehér, lazább, gyakran 
oolitos mészkő települ. A mészkő tele van kövületek nyomaival, amelyek 
azonban nagyrészben kőbelek, de előfordulnak héjas példányok is. Az 
innen gyűjtött anyag meghatározását S ch r ét er  Z o ltán  dr. kollégám szí
vességének köszönöm, aki innen a következő fajokat határozta meg: Mo- 
diola marginata E i c h w ., Ervilia podolica E ic h w ., Dosinia sp., Cardium 
obsoletum E i c h w . var. vindobonense P a r t s c h , Cerithium (Vulgocerithium) 
rubiginosum E ic h w ., Nerita picta (Fér .) E i c h w ., Buccinum (Dorsanum) 
duplicatum Sow., Potamides mitralis E i c h w ., Serpula sp. Ezt a helyet már 
S z a d e c z k y  is említi, de kövületeket nem ír le innen. A mészkő felső része 
különösen tele van eruptív eredetű zárványokkal. Míg az alsóbb részében a 
piroxénandezit törmelékét találjuk, addig a felső részében már a horzsa
kövek gyakoriak. A  lejtő mélyebb részén a mészkő fölött agyagos tufás 
rétegek következnek, amelyben szintén megtaláljuk a piroxénandezittör- 
melékét is, de gyakori itt is a horzsakő zárvány. Jól lehet látni a telepü
lési viszonyokat a Kemenczepatak torkolatától nem messze, e pataknak 
legalsó jobboldali mellékágában is (1. 2. ábra). A  piroxénandezitre itt ÉNy

példányt gyűjtött. Ez lenne ezen fajelőfordulásának második lelőhelye Magyarorszá
gon s itt is, mint Rákoson, igen gyakori faj a kemény andezitbreccsiába befúrva. Amíg 
azonban a rákosi példányok V a d á s z  szerint kőbelek, addig ezen új lelőhelyen igen 
szépen megtartott héjas példányok vannak, amelyek —  előzetes meghatározásom sze
rint —  a F o n t a n n e s  u r e n s is  változatával látszanak megegyezni.

*) Nagyjában a T. te r e b r a lis -hoz hasonló, de azzal semmiesetre sem egyező faj, 
melynek lapos, csak az alulsó varrat felett közvetlenül kidomborodó 'kanyarulatait 
20— 22 finomabb és erősebb spirális vonalzás díszíti. Az összefoglalóbb irodalomban 
hasonló fajra ezideig még nem akadtam.
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felé dűlő andezitkonglomerátum, majd pedig tufa következik, amely utóbbi, 
különösen felsőbb részén, már egy-egy horzsakőzárványt is tartalmaz. 
Ez a horzsakövet tartalmazó tufaréteg a patak két ága között szépen fel 
van tárva. Folytatása azonban a patak medrében ilyen alakban nincsen 
meg, hanem a konglomerátum felett ott homokos, agyagos képződményt 
találunk, amely felfelé átmegy kövületeket tartalmazó palásagyagba. Itt 
tehát a tufában egy partmenti képződménnyel van dolgunk s ennek tör
meléke szolgáltatta a patak mentén feltárt agyagos-homokos rétegeket, 
amelyek már kövületeket is tartalmaznak. Ezek közül Schréter  a követ
kezőket határozta meg: Ervilia podolica E ic h w ., Cardium obsoletum 
E ic h w . var. vindobonense P artsch , C. latisulcatum M ünst., C. cf. Suessi

B a r b ., Mactra variábilis Z in z ., Ceritliium sp. a disjunctum alakköréből, 
Dosinia sp., Buccinum duplicatum Sow. A palás agyagrétegek felett finom 
fehér riolittufa következik, amely helyenként szintén tartalmaz szarmata 
kövületeket. A Kemenczepatak völgyében a mellékvölgy torkolatán felül 
kis területen szintén megtaláljuk a kövületes agyagos homokos rétegeket, 
amelyek fölé itt egy meredek falban ugyanaz a horzsaköves kőzet van 
települve, mint a Kemenczepatak baloldalán, a Szárhegy lejtőjén. Erre 
pedig fennebb litlioidit és perlit következik. A perlittörmeléktől elfedett 
hegylejtő alján, a perlittörmelék déli szélén, kibukkan a piroxénandezit- 
tufa is kis területen.

Amíg a Kemenczepatak jobboldalán a szarmatarétegek felett a 
horzsaköves kőzet csak vékony rétegben van meg, addig a baloldalon

3 =  „ „ tufája
4 =  tufás homok és palás agyag
5 =  fehér riolittufa
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levő Szárhegy lejtőjét nagy vastagságban ez a kőzet alkotja, amelyet 
horzsaköves kifejlődése alapján egyelőre inkább a riolitokhoz  számítok* 
de beágyazásai: andezin-oligoklász, hipersztén, augit, amfibol, kvarc, már 
az andezitekhez közelítik. A  Szárhegy magasabb pontjain azonban erre a 
horzsaköves kőzetre szintén a vörös riolit következik, amelyet a hegy 
csúcsán éppen úgy, minit vele szemközt a Somhegy északi lejtőjén is* 
a fiatalabb piroxénandezit tört át. Ez a horzsaköves riolit, amely a Szár- 
hegy oldalán kétségtelenül lávából áll, dél felé a Kemenczepatakban és 
ennek mellékvölgyeiben a vörös riolit alatt mindenütt megvan s ezeken 
a helyeken már túlnyomó részben horzsaköves tufából áll. Ezt a horzsa
köves kőzetet és tufáját, ellentétben a kováosvágási felső-mediterránkorú 
horzsaköves tufával, már szarmatakorúnak kell venni, mert kétségtelenül 
a szarmatarétegeken rajta fekszik. Minthogy ennek kitörését a piroxén- 
andezit erupoiója közvetlenül megelőzte, a Kemenczepatak mellékvölgyei
ben néhol a legalján nagyobb mennyiségű piroxénandezit zárványt is 
találunk belé települve. így  pl. a Komlósi-völgyből Nagyhuta felé vezető 
ösvény alján a horzsaköves tufa igen nagy mennyiségű andezitzárványt 
tartalmaz.

Hogy e horzsaköves tufa és breccsa a tengerben ülepedett le, bizo
nyítják a benne gyéren található kövület-kőbelek.

A  horzsaköves tufában, gyakran annak felső részén, éppen úgy, 
mint a Kemenczepatak elején, a Somhegy északi lábánál is, több helyen 
találunk p erlitf o ly  ásókat. Vagy közvetlenül a horzsaköves tufára, vagy 
pedig ahol a perlit is megvan, ott a perlitre, mindenütt a vörös riolit van 
reátelepülve.

A Somhegy északkeleti és északi gerincén igen keskeny dejkokban 
a vörös riolitot fekete piroxénandezit töri át. Hasonló áttörést találunk 
a Szárhegy csúcsán is. Ezeket az áttöréseket tehát égy fiatalabb andezit- 
erupciótól kell származtatni. Azok az andezitek, amelyeket Szá d e c zk y  
a fiatalabb erupcióktól származtatott a Somhegy gerincének keleti és 
északkeleti oldalán, mint a fennebbiekből kitűnik, az idősebb erupciókhoz 
tartoznak, mert konglomerátumára és tufájára a szarmatarétegek reá van
nak települve, míg az utóbbiak kétségtelenül fiatalabbak, minthogy kitö
résük még a vörös riolitok erupoiója után történt.

A  Kemenczepatak felsőbb részében a riolitok közepette szintén több 
ponton találkozunk andezitekkel, amelyeknek legalább is nagyobb részét 
szintén a fiatalabb erupcióhoz kell számítani. íg y  pl. az Ördögvölgy alján 
bukkan elő egy am fibol-piroxénandezit, amelyet már S zá d e c zk y  is említ. 
Ez az előfordulás közvetlenül a völgy fenekére szorítkozik és a völgy
oldalakon felette mindenütt riolit van. íg y  nem lehet eldönteni, hogy 
vájjon ez csak egy kis erupciót képvisel-e itt, vagy pedig a riolit alól

(6)
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bukkan elő. A  fővölgyben a rostallói erclőházon felül nem messzire 
a riolit közepette egy kis mállóit anyagból álló piroxénandezit erupció 
csap át észak-déli irányban a völgyön, amelyet valószínűleg a fiatalabb 
erupciólioz kell számítanunk. A  Vajdavölgy és Rostallópatak között emel
kedő Szarvaskő egy észak-déli irányban elnyúlt piroxénandezit erupciót 
képvisel, amelyet kétségtelenül a fiatalabbhoz kell számítanunk.

A  Kemenczepatak jobboldali vízválasztó gerince és e gerinc dél
nyugati és déli lejtője szintén piroxénandezitből áll, amely itt már nagy 
összefüggő területet borít. Erről az andezitről eddigi felvételem alapján 
még nem tudom, hogy vájjon szintén a fiatalabb erupciót képviseli-e? 
Az északi széle, melyet felvételeim alatt körülhatároltam, inkább a fia
talabb erupcióra utalna.

Hogy e különböző erupciós képződményeknek egymáshoz való vi
szonyát világosabbá tegyem, a Somhegyről pár szelvényt közlök. Az 
1. szelvény a kovácsvágási völgyből a Boharhegyen, Somhegyen, a Ke
menczepatak völgyén és a Szárhegyen át a nagybózsvai völgybe húzódik, 
délkeletről kb. északnyugati irányban. A kovácsvágási Hosszúpatak bal
oldalán a horzsaköves riolittufát találjuk (1), amely dél felé, a Köszörű
patak környékén átmegy a piroxénandezit tufába és breccsába, és ebben 
a Köszörűpataikban mediterrán kövületek vannak. A Boharhegy keleti 
lejtőjén a horzsaköves tufára piroxénandezit konglomerátum és láva (2, 3) 
települ, míg a hegy csúcsa valószínűleg magát az erupciós centrumot 
képviseli. A  Kulingödörben az andezit alól ismét előbukkan a horzsaköves 
riolittufa (1). A  szelvény közepén a Somhegy vörös riolitja van (5), 
míg a kemenczepataki völgy baloldalán alul a piroxéneket tartalmazó 
horzsaköves riolitlávát (4) s efölött a vörös riolitot látjuk, amelyet a fia
talabb piroxénandezit tör át (6). E szelvényből azt lehetne következtetni 
azon a ponton, ahol ez át van fektetve, hogy a kovácsvágási 1-gyel jelölt 
horzsaköves tufa a Szárhegyen 4-gyel jelölt horzsaköves lávával egykorú 
képződmény. Hogy ez azonban nincsen így, azt a 2. és 3. szelvény bizo
nyítja. A  Kemenczepatak völgyének irányában ugyanis egy törési vonal 
húzódik végig, amelynek mentén a keleti rész le van sülyedve. Ezért talál
juk a horzsaköves riolit és vörös riolit határát a Szárhegyen magasan, míg 
a Somhegy aljában e határvonal már a völgy talpa alatt van. A  2. szel
vény a Somhegy csúcsától északi irányban halad a Kemenczepatak utolsó 
jobboldali mellékvölgyének torkolatához. Ezen a szelvényen látjuk fenn 
a vörös riolitot (6); alatta a piroxénandezit északnyugat felé dűlő lávája 
(l ) ,  azután konglomerátuma (2) következik. A  konglomerátum felett a 
völgyecske két ága között szárazföldön lerakodott típusos andezittufát 
találunk, felsőbb részében horzsakő-zárvánnyal (3), míg alatta, a patak 
mentén, a konglomerátumréteg felett már vízi üledék van, egy homokos
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tufa, amely a tufaréteg törmelékéből áll és amely felfelé átmegy a kövü
leteket tartalmazó palás agyagrétegbe (4). Efölött a fehér riolittufa 
települ (5). A  3. szelvény e völgyecske torkolatán valamivel felül mutatja 
a települési viszonyokat, ott, hol a perlit meredek falban fel van tárva. 
Ezen feltáráson, valamivel alól, két kis vízmosás van, amelyekben leg
alul agyagos-homokos rétegek: vannak gyéren szarmata kövületekkel (2), 
amelyekre ugyanaz a piroxéneket tartalmazó horzsakő vés riolit van reá
települve (3), mint a Szárhegy oldalán. Kétségtelen tehát, hogy ez a 
horzsaköves láva fiatalabb, mint a szarmatakövületeket tartalmazó réteg, 
amely viszont a piroxénandezit-tufa felett van. Minthogy pedig a Hosszú- 
patakban a horzsaköves tufa a piroxénandezit alatt foglal helyet, a két 
horzsaköves képződményt egykorúnak tartani nem lehet. A  3. szelvényen 
a horzsaköves riolit-láva felett vékony rétegben lithoidit következik (4), 
arra pedig egy perlitfolyás települ (5). Valamivel fennebb a szarmata- 
rétegek fekvő jelként éppen csak nyomokban előbukkan az idősebb piroxén
andezit tufája is (1). A  Szárhegy lejtőjét a perlit felett itt is a vörös 
riolit (5) alkotja.

A leírt képződmények sorrendjét tehát itt a következőleg állapít
hatjuk meg: legidősebb a Hosszúpatak baloldalán levő horzsaköves riolit
tufa, amelyet itt is, amint Sárospatak környékén, hol a hidrokvarcitja 
kövületeket tartalmaz, a köszörűpataki leletek szerint felső-mediterrán- 
korúnak kell tartanunk. Erre következett az idősebb piroxénandezit érup- 
eiója, mely a felső-mediterrán végén, vagy a szarmata elején történt. 
Ezt követte a piroxéneket tartalmazó horzsaköves riolit kitörése, amely
nek lávája az —  úgy látszik transzgredáló —  szarmata tengerbe ömlött. 
Ezután a vörös riolit kitörése következett, amely után a piroxénandezit 
erupciója megismétlődött, de ez az erupció ezen a területen valószínűleg 
hamuszórással nem járt. Hogy ennek az erupciója még a szarmatában 
történt-e, vagy már a pontusiban, arra a pontusi lerakódások hiánya 
miatt adatot nem találunk.

A perlitfolyás korára sincsen adatunk. Az egész területen, ahol 
előfordul, leginkább a fiatalabb horzsaköves tufákhoz van kötve előjöve- 
tele, még pedig annak inkább a felső határán van, de előfordul közötte is. 
A  fennebb leírt előfordulásnál alatta vékony lithoidit réteg van, míg a 
Somhegy északkeleti lejtőjén mintegy 400 m tengerszint feletti magas
ságban (<a Kemenczepatak völgye itt kb. 170 m) vörös riolit közepette 
fordul elő. Feltűnő, hogy itt piroxénandezittel van kapcsolatban, de a 
csekély kiterjedésű andezitnek viszonyát a perlithez, a rossz feltárások 
miatt, észlelni nem lehet. Feltűnő jelenség, hogy a Somhegy északi lej
tőjén kinyomozott igen keskeny, közel É— D-i andezitdejknak egyenes 
folytatásába esik a 3. szelvényen kitüntetett perlitfolyás. így  nem tartom
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kizártnak azt sem, hogy a perlitnek egy része tulajdonképen a fiatalabb 
piroxénandezit erupciójával áll szorosabb kapcsolatban s a vörös riolit 
alján annak kitörése után folyt ki. Erre a chemiai elemzések és a további 
vizsgálatok lesznek hivatva világosságot deríteni. Minthogy azonban más
részről a horzsaköves tufák zárványként már tartalmaznak perlitet, annak 
egyrésze mindenesetre idősebb.

Kőzettani tekintetben egyelőre nagy részben utalhatok Szadeczky- 
nek a szomszéd területről közölt leírására. E helyen előzetesen, míg elem
zési adatok nem állanak rendelkezésemre, csak a következőket közölhetem.

Piroxénandezitek. A  fiatalabb és idősebb erupció kőzete között lé
nyegesebb különbséget nem találtam. Sötétszürke vagy majdnem fekete

3. ábra. A Kemenczepatak völgyének jobboldala.

1 =  idősebb piroxén andezit, 2 =  szarmata palásagyag és homok, 3 =  horzsaköves piro- 
xénes riolit, 4 =  lithoidit, 5 =  vörös riolit, 6 =  perlitfolyás.

kőzetek ezek, de a Szarvaskő vön és ettől délre a Nagy Pétermenkő kör
nyékén vannak vörös likacsos-érdes alapanyagnak is. Ez utóbbiak alig
hanem kiömlött lávából származnak. Makroszkoposan rendszerint jól lát
szanak bennük a földpátok, de igen gyakran a piroxének is. A  Szárhegy 
kőzetében kevés kvarcot is találtam. Mikroszkóp alatt alapanyagukból 
az oszlopos, táblás, gyakran zónás és albit, gyérebben karlsbadi és perik- 
lin ikreket mutató plagioklászok ladrador-bytownitoknak bizonyultak. 
A piroxének közül majd a hipersztén, majd az augit van túlsúlyban. 
Kifejlődésük itt is ugyanolyan, mint aminőnek általában a hazai nor
mális piroxénandezitekben ismerjük. Alapanyaguk több-kevesebb üveges 
bázist tartalmaz, olykor majdnem teljesen földpát és gyérebben piroxén- 
mikrolitekből áll.

Horzsaköves riolit ? Fehér, érdes-likacsos kőzetek, melyek makro
szkoposan túlnyomó részben horzsakőből látszanak állani. E horzsaköves
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alapanyagba gyéren üveges földpátok, fekete oszlopos piroxénszerű kris
tályok vannak beágyazva. Mikroszkóp alatt a kőzet bő alapanyaga amorf 
horzsakő össze-vissza hajtogatott fonataiból áll, amely a beágyazásokat 
körülölelve, szép folyási szövetet mutat. A  kőzetben beágyazásként föld- 
pát, augit, hipersztén, amfibol és gyéren egy-egy kvarc s zirkon fordul elő. 
Ezek azonban sokszor nincsenek terminális lapokkal elhatárolva, mert éleik 
és sarkaik többé-kevésbbé le vannak gömbölyödve. A  földpát rosszul orien
tált metszetei kb. andezinre utalnak. Albit, karlsbadi és periklin iker
törvény szerint képez ikreket. Különösen feltűnő egyik-másik metszetben 
a nagy mennyiségű üvegzárvány. A  barna augitnak egyetlen teljesen 
körülhatárolt kristálya sincsen, éppen úgy ritka a zöldesbarna amfibolé is, 
míg az erősen pleochroisztikus hipersztén még a legépebben maradt meg. 
A kvarc a többi elegyrésznél jóval gyérebb és kristályai erősen korro
dálva vannak.

A kőzet alapanyaga a riolitokra utalna, ellenben a nagy mennyi
ségű piroxén kétségessé teszi, hogy vájjon chemiai összetétele alapján 
tulajdonképen melyik családhoz tartozik. Erre a kőzet elemzése fog biz
tosabb felvilágosítással szolgálni. Majdnem kizártnak tartom, hogy össze
tétele akár az andezitekével, akár a riolitokéval megegyezzék, hanem 
valószínűleg középhelyet foglal el a riolitok és andezitek összetétele kö
zött, amint megjelenése is középhelyen van a riolitok és andezitek között.

Riolitok. A  riolitok ezen a területen, amint azt már S z á d e c z k y  is 
kimutatta, két csoportra oszlanak: plagioklászriolitok és ortoklászriolitok. 
Külső megjelenésükre a két csoport nagyon hasonlít egymáshoz, azonban 
a plagioklászriolitok legnagyobb részben likacsosak, míg az ortoklászrioli
tok között gyakrabban találunk tömör alapanyagú kőzeteket. Mindkét 
csoportban gyakoriak a lithoiditok is. Hasonlóan gyakoriak a szferulites 
és különösen a variolitos szövetűek. A kettő között átmenetet képeznek az 
olyan kőzetek, melyek úgy plagioklászt, mint ortoklászt is tartalmaznak. 
A  plagioklászriolitokban a kristályalakban kivált kvarc igen ritka, míg 
az ortoklászosban gyakori, valamint elég gyakori azokban a kőzetekben 
is, melyek mindkét földpátot tartalmazzák. A  riolitok plagioklásza az 
andezin és oligoklász között változik. Színes elegyrészek közül a riolitok- 
ban csakis biotitot találtam, amelyek általában gyéren fordulnak elő és 
sokszor csak mikrolitok alakjában vannak jelen. A  kvarc, különösen az 
ortoklászos tömör alapanyagú kőzetekben gyakori, azonban mindenütt 
erősen korrodálva van. Alapanyaguk majdmindig erősen üveges, néha 
azonban félig átkristályodott- földpátos mezostázist mutat. Nem ritkák 
benne a szferulitos képződések és szferókristályok sem. Üregeiben igen 
gyakran találunk tridimitet; az alapanyagban pedig gyéren zirkonkris- 
tálykákát is.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 21
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A  riolitokkal kapcsolatban igen elterjedtek a lithoiditok, melyek 
előfordulnak úgy plagioklászt, mint ortoklászt vagy mindkettőt tartal
mazva. Gyéren kevés kvarc és biotit is van bele ágyazva. Alapanyaguk 
uralkodólag üveg, még pedig vagy teljesen amorf, de gyakori szferulitos 
kiválással, vagy pedig az egész igen szép fekete keresztes kioltódást mu
tató szferókristályokból áll.

Hogy a plagioklászt és ortoklászt, vagy mindkettőt tartalmazó 
riolitok chemiai összetételükben mennyire különböznek egymástól, azt az 
elemzési eredmények fogják eldönteni. Azt azonban meg lehet állapítani, 
hogy térbelileg elválaszthatók egymástól. Künn a helyszínén az egyes 
típusok elkülönítése nagy nehézségekbe ütközik, mert a beágyazások több
nyire annyira aprók, hogy meghatározásuk makroszkóposán nem lehetsé
ges. Az egymáshoz való korviszonyra, ha ilyen egyáltalán kimutatható 
lesz, ezideig semmi megbízható adatom nincsen.

A  horzsaköves riolittufában, vagy ennek és a vörös riolitnak a hatá
rán, mint említettem, igen gyakori a perlitelőfordulás, amely világosabb 
vagy sötétebb szürkeszínű, olykor egészen feketének látszik és különösen 
mállott felületén igen szépen látszanak a perlit gyöngyfényű gömbjei. Be
ágyazva már szabadszemmel is felismerhető benne a földpát, mely mik' 
roszkop alatt rendszerint teljesen üdének mutatkozik. Ikerléces az albit- 
törvény szerint, de néha a karlsbadi szerint is fordulnak elő ikrek. Ügy 
lángkísérletileg, mint optikailag meghatározva, az andezin-oligoklász és 
oligoklász között ingadozik. A  földpáton kívül tartalmaznak erősen korro- 
dált kvarcokat, gyéren augitot, apró zirkonkristályokat s inkább csak 
mikrolit alakjában biotitot is. Üveges alapanyaguk a perlitekre jellemző 
hagymahéjas szövetet mutatja s benne a kristalliteknek és trichiteknek 
a legkülönbözőbb változata látható.

A  törmelékes képződmények közül az andezitek tufájáról és a horzsa
köves tufákról már megemlékeztem. A riolitok tufáit általában gyéren 
lehet kimutatni. Nagy területeket borítanak az egyes kristályosabb láva- 
árak között olyan vékomyrétegzésű vörös vagy vörhenyes fehérszínű kő
zetek, amelyek vékonyabban is vannak rétegezve, de amelyek mikroszkóp 
alatt már többé-kevésbbé átkristályodottaknak látszanak. Ezek közül 
egyik-másik világosan elárulja a törmelékes szövetet, de másik része amorf 
anyagból áll, amely között megvilágosodó szabálytalan foltok is mutat
koznak. Néha kovasavval annyira át vannak itatva, hogy szabadszemmel 
tufa voltukat nem is lehet megállapítani. Helyenként azonban előfordul
nak fehér laza tufák és brecosák is az egyes lávafolyások között.

Vulketnológiai szempontból az eddig bejárt területről sokat még 
a már említetteken kívül nem lehet mondani. Nevezetesen nem lehetett 
még megállapítani, hogy vájjon volt-e ezen a területen egy nagyobb köz-
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ponti kráter? A  bejárt területen aránylag mind csak kisebb önálló erup- 
ciókat lehetett kimutatni, amelyek kiömlött anyaga nagy távolságra nem 
folyt el. Erupciós centrumnak látszik a Somhegy, melynek riolitja kele
ten és északkeleten a piroxénandezitekre* nyugaton a horzsaköves tufára 
ömlött. Hasonló kisebb centrum volt a Szárhegy is, melynek utolsó ter
mékéül a csúcsát alkotó piroxénandezitet kell hogy tekintsük. A  kinyo
mozható lávafolyások irányából erupciós centrumnak kell tekintenünk 
a Laczkóhegyet, Csallantyut, a Szőlőbokorbércet (a Komlósvölgy és Ke- 
menczepatak között), a Nagyhagymást, Vadásztetőt stb.

Az idősebb piroxénandezitek centruma valószínűleg szintén a Som
hegy tájékára esett, mert a hegy észak-déli irányban elnyúló ovális alak
ját az andezitek félköralakban körülveszik. A  fiatalabb andezitek —  el
tekintve a Nagy Pétermenkő táján levő andezitektől — területemen min
denütt csakis kisebb erupciókban jelentkeznek.

21*


