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1. BEV EZETÉS

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága az 1933— 35. évben a Tokaj- 
hegyalja hegység középponti részének geológiai felvételével bízott meg. 
Az Eperjes—tokaji hegység északibb részében már a megelőző években 
is — mégpedig 1921 — 1928-ig — végeztem geológiai tanulmányokat, 
amelyek az 1 : 25.000 méretű térkép X X IV . zon. 12. rovat ÉK , X X V . 
zon. 12. rov. ÉN y, X X IV . zon. ír . rov. DK, és X X V . zon. 1 1 .  rov. D N y 
jelű lapokon: Gönc, Telkibánya, Hollóháza, Pálháza stb. környékére 
terjedtek ki. Az e lapokon felvett területet É felől az ország trianoni 
határa, K  felől a Pálházától Mogyoróskáig terjedő egyenes vonal, N y 
felől a Hernád, végül D felől a X X IV . zon. 12. rov. É K  és a X X V . zon.
12. rov. É N y jelű lapoknak a széle határolja.

Jelen munkaterületem e szerint az iméntiekhez Vizsoly—Korlátnál 
csatlakozó X X IV . zon. 12. rov. D K  jelű lap Hernád balparti részére 
esik. Az itt geológiailag felvett területet határolja: Ny-on a Hernád, 

É-on a lap széle, K-en ^ híján a lapnak a széle, D-en pedig a Dobszi 
malomtól a Patócshegyig terjedő lap széle. Innen a Nagymurga 324 
magassági pontját egybekötő egyenes, majd a Hidegpatak völgye a 
megye határáig és végül K-re a Szokolyahegy 610 A  pontját érintő és 
a lap széléig terjedő egyenes.

Ezzel kapcsolatosan még csak azt kívánom megjegyezni, hogy 1934. 
és 1935. években felvételi munkám csupán egy-egy hónapra terjedt. 2

2. A Z  ELŐ ZETES M UN KA.

Az Eperjes—tokaji hegység déli felének az idei felvétel keretébe 
eső részén eddig nem sokan folytattak behatóbb geológiai tanulmányo-
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kát. E terület geológiai felvételét végző H. W o l f  munkáján kívül1 
a többi jobbára a hegység északibb részében fekvő érces területre, majd 
a szorosabb értelemben vett Tokaj-hegyaljára szorítkozik.

Mint nevezetesebbek kiemelhetők a régi irodalomból: F. S. B e u -  
d a n t2 nagy munkája, amelynek atlaszában az egész vonulat geológiai 
térképét, majd metszetét, szövegében pedig kőzettani leírását stb. adja. 
Utána F é r d .  v. R i c h t h o f e n 1 * 3 alapvető munkája említendő, amellyel 
e vonulatot — értékes vulkanológiai megfigyeléseivel kapcsolatos kőzet- 
tanulmányozásai során felállított riolitok családjával — e kőzetféleség 
locus classicus-ává avatta. Egyebeken kívül számos utalást találunk 
fent leírt munkaterületünkre a Fr. v. H a u e  r-nek4 * 6 már korábban 
közölt és az egész vonulatra kiterjedő, átnézetes felvételéről szóló jelen
tésében is. S z a b ó  J ó z s e f 3 munkája viszont a tulajdonképeni Tokaj- 
hegyalja s környékének a geológiai viszonyait tárgyalja. Azonban e mel
lett munkaterületünk több pontjának — Fony, Korlát, Sima, Cekeháza 
stb. — a képződményeiről is tartalmaz számos becses adatot. A  külön

böző képződmények felszíni kiterjedését mellékelt térképen tünteti fel. 
Egy másik munkája a hegység kőzeteit írja le. U. e hegység kőzeteinek 
a leírását adja C. D o e 1 1 e r', míg néhány előfordulásnak kémiai össze

1 H.  W o l f :  Die Gegend zwischen Korlát—Fonj und Szántó—Gibart. (Verhand
lungen der k. k. Geolog. Reichsanstalt. Wien, 1868, pag. 278—729.) — Die Gegend 
von Telkibánya. (U. ott. Wien, 1868, pag. 277—278.) — Erläuterungen zu den geo
logischen Karten der Umgebung von Hajdu-Nánás, Tokaj und Sátor-Alja-Ujhely. 
(Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt X IX . köt. Wien, 1869, pag. 246—263.)

- F. S. B e u d a n t: Voyage mineralogique et géologique en Hongrie, pendant 
l’année 1818.  II. köt. Paris, 1822, pag. 176—(264; III. köt. Paris, 1822, pag. 379—441. 
— F. S. B e u d a n t  — C. Th.  K l e i n s c h r o d :  Mineralogische und geognostische 
Reise durch Ungarn im Jahre 1818. Leipzig, 1825, pag. 345—418.

3 F e r d .  v. R i c h t h o f e n :  Studien aus den Ungarisch—Siebenbürgischen Tra- 
chytgebirgen. Wien, 1861.

4 F r. v. H  a u e r  — F e r d .  v. R i c h t h o f e n  Bericht über die geolog. Ueber-
sichts-Aufnahme im nordöstlichen Ungarn, im Sommer 1858. II. rész, pag. 436—465., 
(Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt. X . köt. Wien, 1859.)

6 S z a b ó  J . : Tokaj—Plegyalja és környékének földtani viszonyai. Egy földtani 
térképpel. (Mathemat. és Term.-tud. Közlemények. IV. köt. Budapest, 1866., pag. 
216 —303. — Die Trachyte u. Rhyolithe der Umgebung von Tokaj. (Jahrbuch der k. k. 
Geolog. Reichsanstalt Bd. X V I, Wien, 1866, pag. 82—97.) — S z a b ó  J. — T ö r ö k  
J.: Tokaj—hegyaljai Album. Pest, 1867, pag. 94—122. Földtani térképpel.

6 C. D o e l t e r :  Die Augit-Andesite u. Rhyolithe des Tokaj—Eperieser Gebirges. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Stuttgart, 1873, pag. 397—399.) — Die Trachyte 
des Tokaj—Eperieser Gebirges. (Verhandlungen der k. k. Geolog. Reichsanstalt. Wien, 
1873, pag. 172— 173.)
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tételét B e r n a t h J . 7 vizsgálta. Ezekkel kapcsolatban végül megemlí
tendő még F. U n g e r8 9, a cekeházai nagy vízmosásban előforduló 
növénymaradványok leírásával foglalkozó munkája is.

Az újabb keletű munkák közül felsorolhatok: S z á d e c z k y G y.0 
és P á 1 f  f  y  M.-nak10 11 a vonulat északibb részére vonatkozó munkái. 
Bennök az egyes képződmények elterjedésének az ismertetésén kívül, 
főképpen a különböző lávák feltörési viszonyaira találunk becses 
adatokat. Ezeken kívül különös említést érdemel H  o f  f  e r A.-nak11 az 
Eperjes-tokaji hegység déli felére, azaz a Bózsva völgyétől délre elter- 
rülő, a Tisza, Hernád és a Bodrogtól határolt részére kiterjedő tanul
mánya. E munka vulkanológiai megfigyeléseken kívül különösen a kőze
tek elterjedésére, azok korviszonyaira, a terület morfológiai s tektonikai 
viszonyaira vonatkozó, röviden összefoglalt adatokat tartalmaz. Végül 
a legújabb munkák során kiemelendő V  e n d 1 A.-nak12 a riolitokról 
szóló tanulmánya, amelyben egyebek között az Eperjes-tokaji hegység 
riolitjainak .részletes leírását adja. Ezután megemlítendő még M a i e r  
I.-nak13 Tállya s Mád környékéről írt értekezése, amelyben áttekinthető 
képet nyújt a vidék kőzeteinek elterjedéséről, korviszonyairól s a hasz
nosítható anyagokról.

Mindezeket egybefoglalva, megállapíthatjuk, hogy e felvételi 
területről ezek szerint csak két részletes geológiai térkép isme

7 B e r n á t h  J .:  Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. (Mathemat. és Természet
tud. Közlemények IV . köt. Pest, i8 66., pag. 172— 190.)

8 F. U n g e r: Die fossile Flora von Szántó in Ungarn. (Denkschriften der kais. 
Akad. d. Wissenschaften. X X X . Wien, 1870, pag. 1 —20.)

9 S z á d e c z k y  Gy . :  A  Tokaj—Eperjesi hegység Pusztafalu körül levő cent
rális részének petrographiai és geológiai viszonyairól. (Földt. Közlöny X IX . köt. Buda
pest, 1889., pag. 244—258. és 320—336.) — A Sátoralja Ujhelytől északnyugatra, Ruda- 
bányácska és Kovácsvágás közé eső terület geológiai és kőzettani tekintetben. (Földt. 
Közlöny X X V II. Budapest, 1897., pag 273—326.)

1 0 P á l f y  M ó r :  A pálházakörnyéki riolitterület, Abauj-Torna vármegyében. 
(A m. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1914-ről. Budapest, 1915., pag. 3 12 —323.)

11 H o f f e r  A.:. Geológiai tanulmány a tokaji hegységből. (A Debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság honismertető bizottságának kiadványai. II. köt. 1925—26. 
Deebrecen, 1925., pag. 1 — 34.)

12 V e n d l  A : A magyarországi riolittípusok. (Mátém, és Természettud. Közle
mények X X X V L  köt. Budapest, 1927., pag. 4 1—67.)

13 M a i e r  T:  A  Tokaj—Hegyalja Tállya és Mád közé eső területének földtani 
leírása. (Budapest, 1928.)
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retes: az egyik a H. W o l f 14 készítette i : 144.000 méretű, a másik a 
S z a b ó  J.-tól15 felvett 1 : 57.600 méretű térkép.

Bár ez utóbbi a hegységnek K-i részét Tokajtól egész Sátoraljaúj
helyig foglalja magában, területünkre nem terjed ki, hanem azzal éppen 
határos.

A  régi felvételek közül F. S. B e u d a n  t-nak16 t : 1,000.000 mé
retű térképe alig vehető figyelembe, mivel az egész Eperjes-tokaji vonu

latot „terrain trachytique“  színével jelöli. Az újabbi felvételek közül pedig 
S z á d e c z k y  G y .17 közölt geológiai térképe a vonulat É-i részének 
Kovácsvágás és Rudabányácska közötti, majd a Pusztafalu18 körüli terü
letre terjed ki, míg M a i e r  I.19 a Tállya s Mád közötti területnek csak 
vázlatos térképét adja.

3. A M U N K A  M EN ETE.

Az előzőkben nagy vonásokban körülhatárolt területen végzendő 
mun,ka menetét illetőleg megjegyezhető, hogy míg a vetések oly alacso
nyak voltak, hogy a bennök való járás nagyobb kárt nem okozott, min
denek előtt a Hernád és a hegység között fekvő nyitott terepet igyekez
tem bejárni. Ezzel kettős célt sikerült elérnem, amennyiben egyrészt a 
Korlát és Abaújszántó között elterülő dombokon minduntalan felszínre 
bukó riolittufa- és kavicselőfordulások a vegetáció ellenére is jól meg
figyelhetők voltak, másrészt pedig, hogy mire az ú. n. kánikulai hőség 
bekövetkezett és a nagyra nőtt vetések nemcsak a betekintést, de a ben
nök való mozgást is egyre jobban akadályozták, — munkámat már a 
hegységben folytathattam.

A felvételi munkát a területnek szokásos és a lehetőséghez mért 
sűrű bejárásán, a természetes feltárásoknak és vízmosásoknak átkutatá
sán kívül, oly helyeken, hol betekintés híján szükségesnek mutatko
zott, mesterséges feltárásokat telepíteni, 2— 3 m-ig terjedő aknák 
mélyítésével egészítettük ki. Magukat a behatóbb vizsgálatot igénylő 
s ezzel kapcsolatban részletes ismertetésre érdemes területrészeket — fel

14 H. W o l f :  Umgebung von Sátoraliya Ujhely 1 : 144.000 méretű, 1868-ban fel
vett térképe.

15 S z a b ó  J.: Tokaj—Hegyalja földtani s szőlőmívelési térképe. 1865. M érték= 
x : 57.600.

16 F. S. B e u d a n t: 1. c. Atlas.
17 S z á d e c z k y  G y .: Kovácsvágás stb. 1 175.000 méretű térképe.
18 S z á d e c z k y  G y .: Pusztafalu és környékének földtani és kőzettani térképe.

1 : 25.000.
10 M a i e r I . : 1. c. melléklete.
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tárásokat, vízmosásokat — pedig olajkompasszal és Abny-szintezővel 
mértük be.

A  felvételnek ezt az utóbbi módszerét az Abaújszántótól Pere felé 
vezető országút építésénél létesített abaujszántói feltárásnak, a Boldog
kőváraljáról Baskó felé vezető mélyút feltárásának és a cekeházi nagy 
vízmosásnak bemérésénél, illetőleg részletes vizsgálatainál alkalmaztuk

4. G EO G RÁ FIA I, GEOM ORFOLÓGIAI S H ID R O G R Á FIA I
VISZO N YO K.

A felvételi munkaterület — mint ahogy már említettük — az 
1 :25.000 méretű térkép X X IV . zóna, 12. rovat D K jelű lapjára 
esik, amely az Eperjes-tokaji hegység déli felének körülbelül a közepe. 
E lapon a fenti évek folyamán felvett terület kereken 158 km2. Ebből a 
síkságra csupán a Hernád árterületének Vizsolytól Gibártig terjedő kis 
része esik, mindössze alig 4 km2. Innen kezdve a Hernád balparti kiter
jedése — a folyó medrének a dombság talpához való közeledése folytán
— egyre csökken, míg végül Pere-nél teljesen meg is szűnik. Annál 
nagyobb e völgy sík területének a kiterjedése a Hernád jobb partján. 
Közelebbről megvizsgálva itteni esését, azt látjuk, hogy az a lap É-i 
szélétől a lap D-i széléig, tehát Vizsolytól Dobszáig terjedő szakaszon 
meglehetősen csekély. Mértéke ezen a 17  km távolságban mindössze 7 m, 
ami kilométerenként 0.41 m-nek felel meg. A  völgynek ez a csaknem 
teljesen szintes térszíne az oka, hogy a Hernád medre — miután vize 
mindenfelé lefolyást keresve, megfelelő lejtést találni nem tud — nagy 

meanderszerű kanyargásokat végez.
A Hernád völgyével K  felől határos dombság kezdetben — Vizsoly

tól Alsócécéig — lankás lejtőkkel csatlakozik annak síkságához. Azután
— Tuzsapuszta ,kis részét kivéve — hirtelen meredek lejtőkkel szegi be 
a völgyet. Ez utóbbiak magassága, D felé haladva, egyre nagyobb szint
beli különbséggel válik el a síkságtól, amennyiben az a Gibárti-tanyánál 
88 m, Bűdnél 100, Pere községnél 93—96, Szilágyi-tanyánál, Dobsza 
közelében 124 m. E peremtől kezdve a dombok magassága K  felé 

haladva egészen a Szerencs-patakig lassan csökken, úgy azonban, hogy 
közepe táján — így Sóstó-tanyán, majd Süveges-pusztától DK-re — 
kisebb medenceszerű depressziók keletkeztek. Kivétel a domboknak 
e sajátsága alól az abaujszántói Fejérhegy és az annak É-i nyúlványa, a 

Meredek-oldal, mivel 30—60 m magas lejtőkkel határolják a Szerencs- 
patak itt kissé összeszorult völgyét.
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A  Szerencs-patakon túl a dombok lassú emelkedéssel ízülnek a K-en 
egyre nagyobb mértékben elterülő hegységhez. Addig is nagyjában É K — 
D N y-i irányú vonulatot alkotnak, amelyet elsősorban a Szerencs-patak, 
majd a beletorkoló Árka—boldogkőváraljai patak, az Alpár és Aranyos 
völgyének a patakjai tagolnak szét kisebb darabokra.

A  hegységre térve, mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a terület 
K-i részét foglalja el, ahonnan azután csaknem megszakítás nélkül egész 
a Bodrog völgyéig terjed. Három nagyobb összefüggő tömegre tagolt 
részeit különböztethetjük meg. Ezek egyikét északon a Magoska 737 m 
magas csúcsa körül csoportosuló: Palánka, Saskút, Sósverem stb. hegyek 
alkotják. Határolják pedig É-n a Mogyoróska— Fony közötti völgy, D-n 
pedig a Teker espatak völgye. A  hegyek másivk része a Nagy korsós 668 
m magas csúcsa körül sorakozik. Ezt, az előbbinél terjedelemben nagyobb 
hegycsoportot D felől az Aranyosvölgy határolja. Az iméntihez D felől 
csatlakozó harmadik és egyúttal legnagyobb hegytömeget a Molyva 
493— 502 m magas csúcsai köré helyezkedő, Abaújszántó s Erdőbénye 
között elterülő hegycsoport alkotja.

H a ezek után hegységünk kialakulását közelebbről vesszük szem
ügyre, azt látjuk, hogy azt eruptívus képződmények, még pedig túlnyo
móan andezitek építették fel. Folytatásai ezek annak a nagy vonulatnak, 
amelyet eddigi felvételeim során a trianoni határtól kezdve, — helyenként 
riolitokkal történt kisebb-nagyobb megszakítások után — idáig volt 
alkalmam nyomozni. Lávájuk hegyes és aránylag igen meredek lejtőktől 

határolt kúpokat alakít, amelyek a legtöbb esetben éles gerincekkel függ
nek egybe egymással. így láthatjuk ezt a Saskút É-ra vezető gerincén, a 
Disznóverem—Nagytopolnik gerincén stb. De nem ritkán csak keskeny 
nyereg különíti el az egyes csúcsokat egymástól, s így többé-kevésbbé 
önálló kúpok keletkeztek. Ilyenek pl. a Mocsárka és Sósverem, a Ma
goska és Saskút, a Kis- és Nagytopolnik stb.

Úgy a Magoska, mint a Nagykorsós köré csoportosuló kúpokon a 
a láva igen gyakran hatalmas szirtekké merevedett. Ilyeneket látni a 

Saskút É-ra nyúló gerincének egy részén, amelynek K -i szélét néhány 
100 m hosszú darabon 8— 10 m magas sziklafal alkotja. Hasonló kiala
kulást látunk a Szokolyahegy D-i lejtőjén.

Más esetekben viszont az ily magas szirtek kisebb-nagyobb távol
ságban egymástól, többször ismétlődő lépcsős kifejlődést mutatnak. Ilye
nek a Somberek, a Kincses csúcsain és Palánka gerincén találhatók.

Ezekkel kapcsolatban végül meg kell még említenünk, hogy egyes 
helyeken a láva kőfolyásokat, sőt kisebb-nagyobb kiterjedésű kőtengere
ket alkot. Ilyeneket találunk a Saskút és Magoska közötti kúp déli lej-
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1. sz. ábra. — Fíg. 1.

Pados elválású láva=fblyás N igykorsós E»i fejtőjén. 
Bankig abgesonderter Lavastrom. N=Hang von Nagykorsós.

tőjén, a Feketehegy 306 csúcsától ÉN y-i irányban a 381 kúp felé nyúló 
gerincen, a Nagykorsós É-i, a Szokolyahegy D-i lejtőjén stb.

A hegység felépítésében azonban nemcsak a lávák, hanem a vulkáni 
törmelékek: tufák és agglomerátumok is részt vesznek. Ezek — mint majd
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alábbiakban részletesen látni fogjuk — többfélék. Egy részük (a la
zább tufák) a hegységnek inkább alacsonyabb, vagy csak a lejtők lan- 
kásabb részét alkotja; más részüknek — az agglomerátumos tufáknak — 
viszont a hegység tömegének a felépítésében is van jelentékeny szerepe. 
Ez utóbbi esetben nem ritka jelenség, hogy az agglomerátumos tufa a 
lávafolyásokkal váltakozva fordul elő, ami arra vall, hogy a vulkáni 
törmelék lerakódásait a láva többször áttörte.

A  hegyszerkezetet illetőleg megemlíthető még, hogy hegységünk 
néhány hosszabb gerince egy-egy kisebb kiterjedésű mellékvízválásztót 
alkot, amelyek a Hernádnak itteni vízgyűjtő területét több részre tagol
ják széjjel, alkalmat adva ezáltal több völgyne,k, illetőleg pataknak — 
Tekerespatak, Sárvölgyi-patak, Aranyos-völgynek stb. — a keletkezé
sére. Mindezek vizeiket a Hernádba vezetik le.

A  Hernád vízgyűjtő területét, a Bodrogétól elkülönítő fővízválasztó, 
területünkből már kiesik. Csak egy kis része jut a fentebb megjelölt lap 
DK-i sarkába, hol is az Erdőbényére vezető országutat DNy-ról — a 
Szokolyahegy felől — jőve, Ligetmajornál keresztezi s halad tovább ÉK  
felé.

Területünk hidrogeológiai viszonyaira térve megállapíthatjuk, hogy 
azok nem vajmi kedvezők. Nagyobb vízbőségű patak, forrás úgyszólván 
alig van. A  Szerencspatakot kivéve, egyedül az Aranyospataknak van 
annyi vízmennyisége, amely nyár idején nem apad ki egészen. A  hegysé
get K —N y-i irányban átszelő völgye — miként azt részletesebben majd 
az alábbiak során látni fogjuk — egyrészt a benne feltörő langyosvizű 
források, másrészt az É-i lejtőjének több pontján kifejlődött hidrokvar- 

citok tanúsága szerint, egy nagykiterjedésű geotektonikai irányt képvisel.
Cízbősége csak alig valamivel nagyobb a tőle É-ra fekvő Tejceres- 

patakénál, pedig nemcsak kiterjedése nagyobb, hanem ezénél jóval nagyobb 
vízgyűjtő terület is táplálja. Ez utóbbinak É-i kiterjedése ugyan nem 
nagy, ellenben annál nagyobb a déli, amennyiben azt a következő víz
választóvonal határolja: kiindulva a Ligetmajor és a tőle ÉK-re fekvő 
gerinctől, D N y felé halad a Szokolya 610 m magas csúcsára, innen a 
körülötte csoportosuló kúpokat érintve, a Molyvára csap és annak N y-i 
gerincén át a Sátorhegyig tart.

Az Aranyospatakot legtöbb vízzel a Simai-major felől jövő Sas
patak táplálja; kevesebbel a Hidegpatak annak ellenére, hogy ez vezeti 
le a Gecejtető felőli völgyben összegyűlő s a M olyva K-i lejtőinek imitt- 
amott leszivárgó vizét. A  hegységbe sokszor mélyen bevágódott többi 
völgy — nagy kiterjedése ellenére — nyár idején teljesen száraz. Ilyen 
a Szokolya s Gecejtető között elhúzódó, majdnem 3 km hosszú völgy.
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A források csekély számmal, leginkább a dombok és hegyek tövé
ben törnek a felszínre. Előbbiek Perén és Korláton, utóbbiak Sárvölgy

ben, Aranyosvölgyben stb. lelhetők meg. A hegység lejtőjén Sima közelében, 
még pedig a községtől É-ra fekvő erdő szélén találni mintegy 380 m 
magasságban egy bővizű forrást. Ez látja el az egész község vízszükség
letét, — bár az tőle 0.5 km-nél nagyobb távolságban fekszik, — mivel 
nyáron a falu két kútja mindig kiapad. Nemrégen vizét a községbe 
vezették.

Az Aranyosvölgyben, közvetlenül a lejtők tövében fakad egypár for
rás. Ny-ról K  felé haladva, az elsőt a Hidegpatak torkolatánál találjuk. 
Vize az idevalók állítása szerint langyos. Magam a hőmérsékletét nem 
mértem meg, ellenben H  o f  f  e r A .20 is mint langyosvizű forrást említi, 
amelynek hőfokát — a levegőnek 32.5° C mellett — 20° C-nak találta.

A fürdő forrásain kívül egy kis forráskát az Aranyosvölgy K-i végén 
találni, mintegy 0.5 km-rel a megye határa előtt, közvetlenül az ország
út mellett. Vízbősége csekély. Ennél nagyobb az a már kút formájába 
foglalt forrás, amely a Saspatak torkolatával szemközt, az országút mel
lett, a Szokolya É-i lejtője tövében fekszik.

Mindezeknél nagyobbak az Aranyosfürdőt tápláló források. Három 
forrás van itt; ezek közül az egyik egy körülbelül 3— 4 m átmérőjű 
tóalakú medencében fakad, egy másik, kút módjára, alacsony kávával 
foglalt; a harmadik forrás a fürdőtelep N y-i végén csupán a szokásos 
tetővel és kifolyóval van ellátva. A tóalakú medence a közvetlen mel
lette épített kúttal közlekedik. Ez utóbbi vizét vezetik felmelegítve a 

fürdőbe. A másik két forrást csupán ivóvíznek használják. Ezeken kívül 
van még a völgy túlsó, de kissé N y-ra fekvő oldalán is egy elég 
bővizű forrás.

Az Aranyos-fürdő iméntiekben elsorolt forrásai valamennyien lan
gyos vizűek. Hőmérsékletük állítólag 20— 2 10 C között van. H o f -  
f  e r A .21 mérései szerint a kút (értsd alatta a kis kávával foglalt forrást) 
vizének a hőmérséklete 180 C, a forrásé (értsd alatta a telep végén levő 
forrást) 17.50 C, amikor a levegő hőfoka 31° C  volt.

A  fürdő forrásairól még csak annyit érdemes megemlíteni, hogy a 
Feketehegy agglomerátumos andezittufájából erednek. A  fürdő közelé
ben, a Simára vezető út kiágazása előtti hegyi útban feltárt agglomerá

tumos tufában megfigyelhető kalcedon- és jászpiszerek nyilván az itt fel

20 H o f f  e r  A.: Geológiai tanulmány a Tokaji hegységből. (A Debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság honismertető bizottságának kiadványai.) 1925., pag. 30.

** H o f f  e r  A .: 1. c. pag. 30.
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törő források egykori kiválásai. A tenyérnyi, sőt arasznyi szélességben 
kifejlődött erek helyenként egyközesen, majd keresztül-kasul járják át 
az agglomerátumos tufát. Különösen a kalcedon színe igen szép és vál

tozatos, mert a halványkéktől a sötétkékig és zöldig több árnyalatot 
mutat.

j. GEO LÓ GIAI V ISZO N YO K .

Területünk geológiai felépítésében úgy az üledékes, mint az eruptí- 
vus képződmények vesznqk részt. Míg azonban az előbbiek főképen a 
Hernád völgyével határos partokra s az azokhoz csatlakozó domboktól 
borított területnek egyes részeire szorítkoznak, addig ez utóbbiak a 
hegységben és a vele összefüggő nyúlványain fordulnak elő nagy mennyi
ségben.

A) Üledékes képződmények.

Munkaterületünkön az üledékes képződmények felszíni elterjedése 
az eruptívumokhoz képest jelentékenyen kisebb. Bár a Hernád völgyét 
beszegő partoktól a hegység lábáig különböző féleségeikkel fejlődtek ki, 
csak kevés helyen vannak annyira feltárva, hogy települési viszonyaikba 
kellő betekintést nyújthatnának. Ahol pedig valamelyes feltárás talál
ható, abban kövületeket a legtöbb esetben alig, vagy egyáltalában lelni 
nem lehet.

Az üledékes képződmények e vidéken kimutatható legidősebb tag
ját a szármádat emelet édesvizi lerakódásai képviselik. Csak egy-két 
ponton találjuk azokat kis kiterjedésben feltárva, hol is különösen nö
vénymaradványok kerülnek a felszínre. A  feltárások egy része Ceke- 
házán, más része Boldogkőváralján fordul elő.

A  Cekeháza melletti feltárások gazdag kövülettartalmukról már 
régóta ismeretesek, róluk már 1864-ben úgy H. W o l f , 22, mint S z a b ó
J .23 tesznek említést. A  cekeházai nagy vízmosásban H. W o 1 f-tól gyűj
tött növénymaradványokat, az Erdőbénye-, Tállya- s egyéb lelőhelyekről 
való fosszilis flórával kapcsolatban D. S t u r,24 majd később kizárólag

22 H. W o l f :  Die Gegend zwischen Korlát—Fonj und Szántó—Gibárt. (Ver- 
handl. der k. k. Geolog. Reichsanst. Wien, 1868, pag. 279.) — Erläuterungen zu den 
geolog. Karten der Umgebung von Hajdu-Nánás, Tokaj und Sátor-Alja-Ujhely. (Jahr
buch der k. k. Geolog. Reichsanstalt. X IX . köt. Wien, 1869, pag. 260—261.)

23 S z a b ó  J . :  Tokaj—Hegyalja és környékének földtani viszonyai. (Mathemat. 
és Term.-Tud. Közlemények IV . köt. Pest, 1866., pag. 283.)

24 D. S t u r: Beiträge zur Kenntniss der Flora der Süsswasserquarze, der Con- 
gerien- u. Cerithien-Schichten im Wiener u. ungarischen Becken. (Jahrb. der k. k. Geo
log. Reichsanst. X V II. köt. Wien, 1867., pag. 87, 88, 118,  142, 149.)
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csupán cekeházai anyagot F. U n g e r25 ismertette. Míg azonban előbbi 
mindössze csak két növényt talált, addig ez utóbbi 43 fajt írt le e lelő
helyről. S t a u b  M.2® jelentése szerint a m. kir. Földtani Intézet gyűjte
ményében a fenti lelőhely 8 drb., Abaújszántó 465 drb. és Boldogkővár
alja 22 drb. fitopalaeontológiai tárggyal van képviselve. Ez utóbbiak 
közül azonban 7 drb. faopál és nem ezekből a kovás palarétegekből való.

A  kereken 1 185 m hosszú, elején csak 8— 10 m, közepe táján azon
ban 20 m-t is meghaladó mélységű vízmosás igen változatos feltárást 
mutat. Bár ez utóbbi nem terjed ki a szakadék egész hosszára, — 
amennyiben azt részben több helyen megismétlődő nagyobb omlások 
szakítják meg, részben, különösen a vége felé, ellapul és benőtt, — még 
így is közel 700 m-t tesz ki. A  feltárás nagyjában következő módon 
vázolható:

Kezdetben az árok alsó végén — az iskolától számított mintegy 
í jo  m, illetőleg a temető K -i sarkától körülbelül 15 — 20 m távolságon 
keresztül — csak lösz van 1.5 — 2.0 m magasságban feltárva. Azontúl 
alatta szeparált riolittufa következik, amely legfelül 0.8— 1.0 m vastag, 
jól rétegzett, jdurva horzsakő- és perlittörmelékes féleségével, majd ez 
alatt körülbelül 1.0 m vastag laza lapillis és végül 1.0 m vastagságban 
fínomszemű féleségével — de csak 10.5 m hosszúságban — fejlődött ki. 
Ezt kisebb kiterjedésű omlás után világos színű tömbös tufa váltja fel. 
Ennek zárványai itt-ott tekintélyes terjedelmű, mállásnak indult, biotit- 
dús riolitból állanak. Míg e tufa feltárt magassága mintegy 76 m hosszú
ságon keresztül 8— 10 m között változik, fedőjét végig 4— 5 m 
magas lösz alkotja.

A  tömbös tufa után — vagyis az elejétől számított 256 m-ben —• 
egy É É K —D D N y irányú törés következik, amely az előbbi képződmé
nyeket körülbelül 83 m hosszúságban elvetette s helyüket sárga lösz
szerű, homoikos agyaggal töltötte ki. Ezután közvetlenül a D N y-ra ki
ágazó oldalárok előtt ismét szeparált tufa van feltárva. Anyagát, mi
képen az imént, úgy itt is horzsakő- s perlittörmelékes durva, majd 
lapillis és végül fínomszemű tufaféleségek alkotják. A  többször ismét-

23 F. U n g e r :  1. c. pag. 17—20.
26 S t a u b  M.: A m. kir. Földtani Intézet fitopaleontológiai gyűjteményének 

állapota az 1885. év végén. (A m. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1885-ről. Budapest, 
1886., pag. 195.) — A m . kir. Földtani Intézet fitopaleontológiai gyűjteményének sza
porodása az 1887 és 1888-ki évek folyamán. (A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 
1888-ról. Budapest, 1889., pag. 154.) — A m . kir. Földtani Intézet fitopal. gyüjtem. 
szaporodása 1889 és 1890-ki évek folyamán. (A m. kir. Föld. Int. Évi jelentése 1S91- 
ről. Budapest, 1892., pag. 136.)
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lődő és közel i — x m-t kitevő rétegei élesen válnak el egymástól, miért 
is igen jól mérhető dőlést mutatnak, még pedig 150° irányában 10— 15 0 
alatt. A  riolittufa e rétegsorának a feltárása csaknem 8 m magas, fedő
jét pedig körülbelül 4 m vastág sárga agyag alkotja.

Utána egy vető következik. Az iménti, 6— 8 m magasságig feltárt ré
tegsor ugyanis — körülbelül 60 m távolságban — mérsékelt dőlése ellenére, 
az ároknak alig 2°-ot kitevő emelkedése mellett, már annak aljáig süly- 
lyedt, eltakarva 10— 12 m magas agyagtól. Utána a riolittufa rétegei 
ismét 10— 12 m magasan vannak feltárva, hol is a fedőjüket alkotó 
agyag alig 1 — 2 m vastag. A  szeparált tufa rétegsorozata itt lemezesen 

elváló tufával kezdődik, amely vékony rétegben települ a lapillis tufára. 
E helyen „kártyakő“ -nek nevezik. Ez utóbbi fekvőjét borsószem nagy
ságú horzsakőzárványos riolittufa alkotja, váltakozva vékonyabb-vasta- 
gabb, finom hamu-tufaréteggel. A szürke, finom lemezekre elváló tufa 
távolabb, a rétegsoron belül is előfordul. Ebben a „kártyakő“ ~nek nevezett 
tufaféleségben találni azt a nagymennyiségű levéllenyomatot, amelyek 
alapján e rétegsort a már idézett szerzők a szármáciai emeletbe sorolják.

Innen kezdve a szeparált tufa minősége változást mutat, amennyi
ben az eddig mogyoró-, sőt kisebb dió nagyságú horzsakő egyre kiseb- 
bedik és ezzel kapcsolatban mennyisége is fogy. Végül csaknem horzsa
kőmentes, fínomszemű, tömött, fehér színű s könnyű tufaféleséggé ala
kul, amelynek tömegét kisebb-nagyobb mennyiségű likacs járja át. Az 
aprószemű lapillik csak keskeny csíkokat alkotnak az előbbinél valami
vel durvább és ezzel váltakozó tufarétegben. Ezzel szemben egyre több 
a finom, levelesen elváló fehér tufa, amely diatomaceákat tartalmaz és a 
levéllenyomatos, sötétebb színű féleségével váltakozik.

A diatomaceás fehér tufa (csiszoló pala) rétegét szép feltárásban a 
szakadék N y-i végétől számított $42.5 m-ben nyitott tárnában láthat
juk, hol is úgy látszik, mintha a lapilli réteges tufa alatt települne.

Magát a tárót 2 17 0 irányában 3.60—4 m távolságra hajtották, ahol 
kettéágazik. Az egyik ága 2500 irányában 4 m-ig, a másik 200° irányá
ban 7.3 m-ig terjed. Elejétől végig csaknem egész magasságában dia
tomaceás palát tár fel. Dőlése a tárna ez utóbbi ágában 120° felé 
io°— i5°-t tesz ki.

A táró után omlás fedi el a feltárást. Csak mintegy 15 m-rel távo
labb látszik, mintha a diatomaceás pala a likacsos, pados tufa alá 
húzódnék, ahol. ez utóbbi a laza, homokos tufával váltakozó rétegeket 
alkot, egyenként 0.5— 1 m között változó vastagsággal.

85
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Itt egyébként a feltárás körülbelül 6 m magas; ebből a tufának 
iméntiekben ismertetett rétegsorára 4.5— 5 m, míg a sárga agyagból álló 
fedőjére csak 1 — r.5 m esik. A likacsos riolittufa-padokat és a velők 
váltakozó homokos tufarétegeket, a tárót követő 2 m magas lépcső után, 
többszöri vetők szakítják meg és darabolják fel kisebb részekre. Ezek 
során — bár csak kis darabon — ismét felszínre bukik az iménti fel
tárásban eltűnt diatomaceás pala.

A  törések után (szám szerint 4), a fenti riolittufa-réteg sorában 
egyre nagyobb helyet foglaló likacsos riolittufa erősebb gyűrést mutat, 
amely egészen a II. táróig, azaz a vízmosás nyugati végétől számított
764.5 m-ig nyomozható. Itt a papírvékony lemezekre váló, de már 
kevésbbé tiszta-fehér kártyakő diatomaceás tufás palája, az alig arasz
nyira feltárt likacsos, pados tufán települ. Kezdetben tele van levél
lenyomatokkal és csaknem egész szintes fekvésű; de alig néhány lépéssel 
távolabb egyre erősebb gyűrődést mutat. Legjobban gyűrődött közvet
lenül a II. sz. táró előtt, a táróban és a táró mögött.

A  tárót, mint az előbb, itt is a diatomaceás pala után hajtották, 
még pedig 2100 irányában és 4 m mélyen. A  táró egész magasságában 
tárja fel ezt a palát, amely a vízmosás talpától körülbelül 4 m magas
ságig terjed. Közvetlen fedőjét xo— 15 m vastag sárga agyag alkotja. 
A  pala s általában a „kártyakő“  képletéhez tartozó egész sorozat itt is 
gyűrt, de nem oly erősen, csak kisebb-nagyobb hullámok formájában. 
Csupán diatomaceás palás tufa a II. sz. tárótól 88 m-en keresztül, vagyis 
a vízmosás nyugati végétől számított 740.5 m-től 828.5 m_ig nyomoz
ható. Azontúl is folytatódik kisebb-nagyobb mennyiségű „kártyakő“ 
vegyesen, kisebb megszakításokkal mintegy 166 m-en keresztül, vagyis a 
vízmosás nyugati végétől számított 994.5 m-ig. Azonban itt már az elő
zőkből ismert likacsos, pados, majd laza homokos tufa kíséretében lép 
fel és ezek fedőjét alkotja. Innen kezdve a vízmosás jó darabon — mint
egy 145 m-en keresztül — csak sárga agyagot tár fel. E pontban, vagyis 
a kezdettől számított 1 139.5 ni-ben pyroxén-andezit tör fel s a szaka
dék 1 158. 5— 1163 m-ében újból megismétlődik. Ez után a szakadék 
végéig nyirok látható feltárva.

Hogy már most az iméntiekben ismertetett nagy feltárásnak a rio- 
littufára, illetőleg a csiszoló palára v. általában a kártyakő képződmé
nyeire települő sárga agyag még a szármáciai emelet tartozéka, avagy 
talán már a pannóniai emelet rétegeihez volna sorolandó, kövületek hiá
nyában pontosan eldönteni nem lehet.

Ami pedig a diatomaceás pala s rétegeinek a mikroflóráját illeti, 
megjegvezhető, hogy azt már régóta behatóan vizsgálták. Legelőször
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N e u p a u e r  J .27 * írt le a diatomaceás pala e lelőhelyéről 37 fajt; 
későbben P a n t o c s e k  J . 2S foglalkozott e lelőhely anyagával részle
tesen, amelyből 84 fajt ír le. Ezek alapján e rétegeket ő is a szármáciai 
emeletbe sorolja.

A  fehér diatomaceás, vagy ú. n. csiszolópala, valamint e sorozatba 
tartozó egyéb — barna színű — kártyakőféleség Cekeházának nemcsak 
a fentiekben ismertetett vízmosásában, hanem az ettől valamivel távo
labb É-ra fekvő más három kisebben is van, igen kis mértékben, feltárva. 
Sőt megtaláltam ezenkívül még a már Abaújszántó határához tar
tozó s a fent ismertetett szakadéktól délre fekvő ároknak a 207 és 290 
magassági pontok között vezető dűlőúttal. való metszésében is. Az itt fel
tárt diatomaceás pala törmelékét az esővizek egész a patak medréig 
sodorták.

Ezekkel szemben H. W o 1 f 29 három lelőhelyről tesz említést, amelyek 
közül az első Cekeházától ÉK-re, a Szarvas-oldal nevű vízmosásban, a 
másik kettő pedig a községtől D N yra torkoló vízmosás két oldalágában 
van. S z a b ó  J . 30 viszont a kártyakőképlet előfordulását az abaúj- 
szántói Sátorhegy és az Aranyostorok közötti területen, négy pontról 
sorolja fel: a cekeházi szakadékon kívül, a cekeházi erdőtől Aranyosig 
terjedő gyepről, a Sátorhegyhez legközelebb fekvő Csipkésről és végül 
Aranyospusztáról.

Hogy P a n t o c s e k - n e k 31 az Abaújszántóról leírt mikroflórája a 
község mely lelőhelyéről való, azt az előfordulási hely közelebbi meg
jelölése hiányában megállapítani nem lehet.

A  diatomaceás palával kapcsolatban csupán megemlíteni kívánom, 
hogy C h. G. E h r e n b e r g32 a közeli Árkáról is közöl munkája V III. 
tábláján csiszolópalából és félopálból való diatomaceákat. Viszont N e u -

27 N e u p a u e r  J . : Az ásatag diatomaceák (oszlókafélék) rhyolith csiszpalában 
s egyéb kőzetekben. (Mathemat. és Term.-Tud. Közlemények V. köt. Pest, 1867., pag. 
183— 190.)

8 J. P a n t o c s e k :  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns 
I—III. és atlasz. II. rész. Berlin, 1903., pag. 5—6. és 15— 18.)

23 H. W o l f :  Erläuterungen zu den geologischen Karten der Umgebung von 
Hajdu-Nánás, Tokaj u. Sátor-Alja-Ujhely. (Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanst. 
X IX . köt. Wien, 1869., pag. 261.)

30 S z a b ó J . :  Tokaj—Hegyalja és környékének földtani viszonyai. (Mathemat. 
és Term.-tud. Közlemények IV . köt. Pest, 1866., pag. 252.)

31 J. P a n t o c s e k :  1. c. II. rész. 5. és 15— 18.

32 C h . G. E h r e n b e r g :  Mikrogtologie. Atlas. Leipzig, 1854., tábl. V III.

SS*
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p a u e r33 se Árka, se a szomszédos Korlát anyagában mikrofaunát nem 
talált.

A  csiszolópalának ezt az Árkán való előfordulását nem sikerült 
megtalálnom. E  helyett növénymaradványokra akadtam, amelyekről 
részletesebben az alábbiakban lesz szó.

A  kártyakő néven ismert képződményt Bodrogkőváralján, a temp
lomtól K-re vezető — baskói — mély úton is találjuk feltárva. Rétegsora 
itt nem mutat oly nagy változatosságot, mint Cekeházán, amennyiben köz
vetlen fedőjét riolittufa- és kvarcit-törmeléket tartalmazó lösz, fekvőjét 
viszont vagy sárgás-szürke agyag, vagy közvetlenül a szeparált riolit

tufa alkotja. Makroszkóposán megvizsgálva a kártyakőnek ezt az itt elő
forduló féleségét, azt látjuk, hogy nedves állapotban sötét-szürke, szára
zon világos-szürke színű, fínomszemű tufás homokkővel van dolgunk. 
Anyagában szabad szemmel rendkívül sok, igen apró muszkovit, elvétve 
i — i biotit és kevés horzsakő látható. Sósavval megcseppentve nem pe
zseg. Benne nagymennyiségű levéllenyomat fordul elő, akárcsak Ceke
házán. A  kövületek mentén könnyen válik el vékony lemezekre. A  leve
lek helyét rendszerint vékony limonitréteg festi barnára, vagy vonja be 
vékony dendrites kéreggel.

Vékony csiszolatában mikroszkóp alatt mindenekelőtt nagy és szög
letes kifejlődésű kvarcot — közönséges fényben a kalcitnál alacsonyabb 
törésmutatójával, konvergens poláros fényben pozitív kettős törésével, 
interferenciaképének nagy keresztjével — ismerhetünk fel. Közeiben, az 
elég gyakori zöldszínű s teljesen legömbölyített alakú, optikailag izotróp 
módon viselkedő üvegen kívül, számos muszkovit, alárendeltebb mérték
ben pedig biotitpikkelyek figyelhetők meg. Ez utóbbira erős pleokroiz- 
musán kívül, — amely:

II c =  h a la v á n y  d oh án ysárga ,
X c =  sötétbarna

— jellemző: kettős törésének negativus karaktere s optikai tengelyszögé- 
nek rendkívül kicsi, közel o°.-hoz álló értéke.

Az elsorolt alkatrészeken kívül elég gyakori a már kevésbbé szög
letes kalcit. Kettős törésének negativus karakterén, sűrű gyűrűzetű 
optikai tengelyképén kívül, igen éles hasadási irányai árulják el. Ez utób
biak szögértéke:

N ^  _  mérve: szám ítva: +  A
r . r' =  lOll . TlOl =  75°— 74° 55' 0° 5'

33 N e u p a u e r  J . :  1. c. pag. 200.
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Ritkán látni a vékony csiszolatban egy-két magnetit- és limonit- 
szemcsét, majd elvétve egy-egy plagioklasz-töredéket.

Kezdetben a mély út nyugati végén ez a tufás homokkő alig van 
feltárva; meglehetősen vastag lösz takarja el. Távolabb azonban mindjob
ban a felszínre jut és vastagsága már i -o m-t is elér, — sőt helyenként meg 
is haladja — amit azután kisebb-nagyobb változással mindvégig meg is 
tart. Rétegeinek a településében — követve a feltárást — egyre nagyobb 
zavar észlelhető. Nyilvánul pedig ez — mikép a melléklet 2. sz. ábráján 
is látható — abban, hogy eleintén csak kissé hullámosak, majd fokozott 
mértékben gyűrtek és végül többszörösen összetöredezettek úgy a tufás 
homokkő, mint a fekvőjét alkotó sárgás-szürke agyag rétegei. A  gyűrő
dés úgy látszik a rétegekre nyugat felől gyakorolt nyomás hatása folytán 
keletkezett.

Feljebb haladva e mély úton, az imént ismertetett rétegek helyét a 
mind nagyobb méreteket öltő szeparált tufa foglalja el.

A levéllenyomatos rétegek során megjegyezhetjük, hogy már F é r d .  
v. R  i c h t h o f e n34 is ismerhette e lelőhelyet. F. v. H a u e  r-rel írt 
jelentésében írja, hogy Boldogkőváraljától K-re fekvő agyagos rétegek 
nagymennyiségű növénymaradványt tartalmaznak. Mivel e község köze
lében egyéb hasonló előfordulás nincs, valószínű, hogy fenti munkájában 
e lelőhelyre hivatkozik. A  tőle Boldogkő—Újfalu és Alpár közeléből 
csupán hallomás útján említett hasonló lelőhelyeket nem sikerült meg
találnom. Az újabbi szerzők közül H  o f  f e r A.-nál35 is találunk emlí
tést e lelőhelyről.

A kártyakőnek vékony lemezekre váló, de egészen kovás félesége 
Árkán is előfordul. A  község nyugati részén levő mély útban, közvet
lenül a riolittufa mellett találjuk ujjnyi vékonyságban kifejlődött réte
geit. Számos növénymaradékot tartalmaz, azonban a kőzetből nem szed
hetők ki, mert ráütve szilánkokra törik. Főképen növényi szárak és levél
nyomok fordulnak elő benne. Bár települési viszonyaiba közelebbi be
tekintésünk nincs, — mert alig van néhány lépés távolságban, 40— 50 
cm-re feltárva — valószínű, hogy az előbbiekhez hasonlóan, ez is a 
szármáciai emelet rétegeihez tartozik.

Makroszkóposán megvizsgálva e kártyakőféleséget, szürke, tömött, 
kemény kőzetnek bizonyul, mely sósavval nem pezseg. Benne már sza
bad szemmel látni kisebb-nagyobb fehér opálerecskéket és foltokat.

34 F r. v. H a u e r  — F é r d .  v. R i c h t h o f e n :  1. c. II. rész, pag. 446.
35 H o f  f  e r A.: 1. c. pag. 18.



1354 LIFFA

Mikroszkóp alatt keresztezett nikolok között teljesen izotróp anyag
nak látszik, amelyben csak itt-ott tűnik fel egy-egy kicsi kvarc szem. A 
közönséges fényben sejtsoraikról felismerhető növényi részek, kereszte
zett nikolok között izotrópok. Kitöltő anyaguk -— minthogy fénytörése 
a kanada-balzsaménál alacsonyabb — opálnak bizonyul. A  kőzetnek 
ebben a — nagyjában opálból álló — anyagában, közönséges fényben 
elég gyakran diatomaceákra emlékeztető, hosszúkás téglaalakú, rövidebb 
végükön homorúan határolt ízeket látunk; majd apró gömbölyű, — 
vékony kvarc szegéllyel határolt — sejtszerű képződményeket. Ez utób
biak egynémelyikének belsejében is látni a kitöltést alkotó kvarcnak 
némi maradékát.

A szármáciai emelethez tartozik az eddigiekben ismertetett üledé
keken kívül még e vidék riolittufa-lerakódásainak is a nagy része. Ezek
ről azonban részletesebben majd az alábbiak során fogunk megemlékezni.

A pannóniai emelet rétegei e területen előbbieknél aránytalanul 
nagyobb felszíni elterjedést mutatnak. Különösen a Hernád árterületét 
határoló bal partján találjuk azokat nagy mértékben kifejlődve, hol is 
egyrészt É-i irányban a Dobszi-majortól kezdve, megszakítás nélkül 
egész a gibárti villanyművekig, másrészt K  felé kisebb-nagyobb megsza
kításokkal a Szerencspatakig és még azon túl is nyomozhatok. Bár fel
tárásaik elég gyakoriak és különösen a terület nyugati részén igen jelen
tékenyek, rétegeik kövületben szokatlanul szegények.

A pannóniai emelethez tartozó képződmények túlnyomóan agyagok
kal, közibéjük települt homokokkal és csak igen alárendelt mértékben 
kavicskonglomerátummal képviselteik. Ez utóbbi előfordulása e területen 
egyedül csak a Süveges-tanya közelében fekvő, alig néhány nr-t kitevő, 
kis foltra szorítkozik. Az innen távolabb délre eső területen viszont —  
R o z l o z s n i k  főgeológus társamtól nyert szóbeli értesülésem szerint 
— előfordulása sokkal gyakoribb. Ezért sikerült vizsgálatai alapján sztra- 
tigráfiai helyét is megállapítani, amennyiben azt az alsó pannóniai eme
letbe sorolta. Minthogy e képződmény területünkön kövületet nem tar
talmaz, a mindössze alig i m-t kitevő feltárása pedig a települési viszo
nyaiba betekintést nem nyújt, korát illetőleg a fenti megállapításqkat kell 
mértékadóknak tartanunk.

Hogy a hernádmenti partomlásokban feltárt e nagykiterjedésű 
agyag- és közébe települt homoklerakódások közvetlenül az imént emlí
tett alsó pannóniai konglomerátumra települnek-e, azt a feltárásokból 
megállapítani nem lehet. Ellenben látható egyes helyeken: így a gibárti 
elektromos művek fölött, majd Felsőcécén és valamennyire még az Aba- 
újszántó és Pere között épülő országút keleti végén levő bevágásában is,
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hogy a pannóniai emelet agyag- és homokrétegei a riolittufára tele
pülnek.

Amennyiben a riolittufának Göncön és Kisbózsván kövületek alapján 
magamnak,36 Tállya környékén pedig M a i e r  I.-nak37 sikerült a szár- 
máciai emelethez való tartozandóságát kimutatni, így hát ezek a — pan- 
nóniai emelet felsőbb szintjeihez sorolandó — rétegek közvetlenül szár- 
máciai üledékeken települnek.

Már H. W o 1 f,38 majd S z a b ó  J .39 is megállapította, hogy a pan
nóniai emelet kongériás rétegei a Hernád bal partjának e részén hiány
zanak. Helyettük édesvízi medencékben rakódtak le ama planorbis- és 
egyéb kövülettartalmú agyagok és homokok, amelyek a kongériás réte
gek legfelsőbb szintjét alkotják. Elég kövületdúsan kifejlődve Korláton 
találjuk, a temető felé vezető vízmosásban. Kékes-szürke agyagrétegek 
vannak itt, amelyeken jól mérhető dőlés, 170° irányában io°— 15° alatt 
ismerhető fel. Ezt a planorbis-tartalmú kékes-szürke agyagot tárják fel a 
közeli temető sírgödrei is. De ugyanezt ütötték meg Boldogkőváralján is, 
az Árka felől jövő országútnak a község nagy hídjára való bekanyaro- 
dása előtt mélyített kút ásásával is. Felemlítésre méltó, hogy kövületeken 
kívül tojásnagyságú pirít-konkréciók is kerültek belőle a felszínre.

A  pannóniai emelet édesvizi lerakódásaihoz kell sorolnunk a Hernád 
mentén feltárt és vékony homokcsíkokkal váltakozó kékes-szürke agyag
előfordulásokat is. Ebbe az agyagba zárt néhány levél- és egyéb növény
maradvány Felsőcécén, a község legdélibb fekvésű háza pincéjének ásása 
alkalmával került a felszínre. A Hernád mentén levő többi feltárásban 
kövületet hosszas keresés ellenére sem sikerült találni.

A  pannóniai emelet kékes-szürke agyag- és homokrétegeit az Aba- 
újszántó és Pere között épülő országút két végén: Abaújszántón és Perén 
találjuk szép feltárásban. Részletesebben az abaújszántói szelvénnyel fog
lalkoztam, mivel itt nemcsak a rétegek fekvőjét is láthatjuk, hanem mert 
településükben meglehetős zavart mutattak. Perei feltárásukban — bár az 
az előbbinél jóval magasabb és hosszabb — a településük nyugodt, fek
vőjük pedig nincsen feltárva.

38 V. ö. L i f f  a A.: Geológiai jegyzetek Telkibánya, Gönc és Hejce környékéről. 
(A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1920— 1923-ról. Budapest, 1925., pag. 29—30.) 

"  M a i e r  I.: 1. c. pag. 13.
38 H. W o l f :  Erläuterungen etc. (Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt X IX . 

köt. Wien, 1869., pag. 262.) — Die Gegend von Telkibánya. (Verhandlungen der k. k. 
Geolog. Reichsanstalt. 1868., pag. 278.)

39 S z a b ó  J.- Tokaj—Hegyalja és környékének stb. (Mathemat. és Term.-tud. 
Közlemények IV. köt. Pest, 1866., pag. 252 és 27J.)
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Az abaújszántói feltárás képét a 3. sz. ábra, szelvényét pedig a mellék
let 4. sz. ábrája tünteti fel. Ez utóbbin láthatjuk, hogy a részben ép, részben 
agyagosán elmállott riolittufára települő pannóniai és még ennél fiata
labb rétegek egy része is össze van gyűrve, sőt többszörös vetőkkel meg
szakítva. Itt is úgy látszik, hogy a gyűrődést előidéző erők K  felől 
hatottak a rétegsorra.

E szelvénnyel kapcsolatban nem lesz fölösleges megemlíteni, hogy 
közel a keleti végén szálban álló riolittufához, a pannóniai rétegek alatt

3. sz. ábra. — Fig. 3.
A z  Abaújszántó—perei út feltárása. — Aufschluss des W eges Abaújszántó—Pere.

—  ép az úttest közepén — csaknem kisebb hordónagyságú kaolinzár
ványt, majd egy kisebb rögöt tárt fel a munkásak csákánya.

A  pannóniai agyag az eddigiekben ismertetett lelőhelyein kívül 
kisebb foltokban meglelhető még Alsócécén a falu közepén, a templomtól 
a kútig s onnan K  felé kanyarodó árokban. Azután már csak távolabb 
D-re, Tuzsa-puszta mellett és a Sóstó-tanyára vezető dűlőút gibárti 
végében, valamint Aranyos mellett, a szőlőkbe vezető egyik mély útban 
stb. látni kis kiterjedésű foltjait. A  pannóniai emelet rétegeivel kapcsolat
ban megemlíthető még, hogy egyes helyeken — így Korláton a falu déli 
szélén, majd Perén az épülő út mentén a lejtőn, mint ahogy már fönnebb 
említettük — bővizű forrásokat tartalmaznak.

Pleisztocén. A  pannóniai emelet iméntiekben tárgyalt képződmé
nyeit a pleisztocénnek meglehetősen vastag takarója fedi. Különösen a
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Hernád-menti feltárásokban ér el nagy méreteket, amennyiben sokszor 
io métert is meghalad. Többféle képződményeivel van kifejlődve. Ezek 
közül legalsó szintjébe tartozónak kell tekintenünk a babszem-, majd 
mogyoró-nagyságú kavicsot, amely nemcsak a felszínen, de feltárások
ban is meglelhető.

A felszínen meglehetős nagy kiterjedésben: Alsócéce, Gibárt és 
Tanya mellett találjuk, hol is a Hernád völgye K-i lejtőjével közvetle
nül határos vonulatot alkot. Ügy látszik, hogy ez déli folytatása annak 
a kavicsterrasznak, amely Zsujtától kezdve, Göncön át egész Göncrusz- 
káig megszakítás nélkül nyomozható.

Megtalálható ezenkívül a kavics kisebb foltok alakjában még a 
Tanyán túl, Bűd és Pere közötti lejtőkön, majd Sóstó-tanya közelében 
és Világos-tanya mellett.

Feltárásban csak az abaújszántó—perei út ismert szelvényében és 
a Tanyától délre vezető út egyik falában lelhető meg. Mind a két helyen 
— alig 20— 25 cm vastagságban — a pannóniai emelet szürke agyag
rétegére települ. Előbbi feltárásában fedőjét kisebb-nagyobb vastagság
ban babérces agyag alkotja. Az utóbbi helyen fedőrétege nincs.

A kavics anyagát véve közelebbről szemügyre, azt látjuk, hogy 
míg a feltárásokban legnagyobb része csupán mogyoró-, kisebb dió
nagyságú, fehér, vagy sötétszürke kvarcitból, ritkábban erősen lekopta
tott andezitből áll, addig felszíni előfordulásainak néhány pontján előb
bieken kívül jókora dió-, tojás-, sőt ökölnagyságú tűzkő-, opál- és elég 
gyakran obszidián-darabokat is tartalmaz. Így látjuk ezt Alsócéce kör
nyékén, különösen Abahegy tetején és déli gerincén.

A kavics anyagának ez utóbbi alkatrészei a közönséges kavicsétól 
eredetük tekintetében lényegesen eltérnek. Mert míg a kvarc és alárendelt 
mennyiségű andezit stb. hömpölyökből álló kavics a Hernád egykori le
rakódása, addig a tűzkő, opál és obszidián a közeli hegységből lesodort 
hordalék csupán.

Ez utóbbit nagyobb mértékben felhalmozva Alsócécén, közvetlenül 
a riolittufa fölött találjuk. Itteni anyagát riolit, gömbölyűre koptatott 
horzsakő, opál, obszidián és tufatörmelék alkotja. Minthogy az ezt ta
karó talajréteg igen vékony, — 0.10—0.20 m, — a törmelék már a szán
tással a felszínre jut, hogy azután onnan az alacsonyabb térszínre kerüljön.

Kvarcit, tűzkő, opál stb. hasonló törmeléke fordul elő a Szent 
Iván-hegy nyugati lejtőjének, továbbá Pukancpuszta s Abahegy közötti 
gerincének, a Tóhegy tekerespataki részén levő szőlők lösztalajában is.

A babérces agyag: területünkön csak igen alárendelt mértékben for
dul elő. Csupán feltárásokban figyelhetjük meg, még pedig egyrészt a
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már ismert abaújszántó—perei országút szelvényében, másrészt a Her- 
nád-menti feltárások világostanyai részén. Előbbi helyen — mint ahogy 
a szelvényből is látható — a kavics és a homokos agyag közé települt 
vékony réteget alkot. A Világostanya melletti feltárásban viszont a lösz 
és a kékes-szürke színű pannóniai agyag között alkot a vörhenyes színű, 
babércdús agyag i — 1.5 m vastag réteget. A babérc szemnagysága mind a 
két előfordulásnál apró kender és kisebb mogyoró méretei között vál
tozik.

Az abaújszántói szelvényben feltüntetett sárga homokos agyag a 
felszínen sehol, a homok pedig csak az Abaújszántóról Bűd felé vezető 
út közepe táján volt az út feltárásában — mintegy 1 — 1.5 m magasság
ban — megfigyelhető.

A lösz, mint az eddig elsorolt idősebb üledékes és még hátralevő 
eruptívus képződmények egy részének közös takarója, borítja területünk
nek legnagyobb részét. Számos feltárása észlelhető itt; közülük leg
szebbek a Bűd, Pere s Dobsza közötti partokon levők, hol is meredek 
falai 10— 15 m magasságot is meghaladnak. Több helyen — így Dob
szán — e meredek falakba pincéket és különböző takarmányvermeket 
mélyítettek.

Innen kezdve kisebb megszakításokkal csaknem a hegység széléig 
követhető. A  hegység peremén a lösz helyét nyirok váltja fel, amelybe 
az egész észrevétlenül átmegy. A  nyirok csak kisebb foltokat alkot az 
az eruptívus képződmények közelében és azoknak közvetlen ta,karója- 
képen a hegység tömegében is.

Az alluviumot jelentékeny felszíni kiterjedésben a Hernád völgyé
ben, jóval csekélyebb mértékben a Szerencspatak, a boldogkőváraljai, 
alpári és az Aranyospatak árterületein találjuk kifejlődve. Anyaga túl
nyomóan sötét színű agyagból áll. A  patakoknak a hegységhez közel 
fekvő szakaszaiban — az ott látható feltárások tanúsága szerint — az 
alluviumot ököl-, fej-, stb. nagyságú, legömbölyített kőhordalék alkotja, 
amely sokszor 1 —z m-t meghaladó magasságban települ a jelenkori 
meder felett. Jó l látható ez az Aranyos-völgy egyes alsó szakaszán és 
Cekeháza legdélibb vízmosásában. Ez a jelenkornál idősebb képződmény 
az ó-alluvium tartozéka.

Az üledékes képződmények során meg kell még említeni, hogy 
F é r d .  v. R i c h t h o f e n 40 szerint a Gibárt, Bűd és Dobsza között 
elterülő s a Hernád felé meredeken végződő dombokon számos barna
széntelep ! fordul elő. Sőt ezek egyike ottléte idején Dobszánál hosszabb

40 F r. v. H a u e r  — F é r d .  v. R i c h t h o f e n :  L c. II. rész, pag. 446.
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idő óta égett is. A  hely színén erről semmit se hallottam. Ellenben még 
1924-ben — midőn Fony környékén végeztem geológiai felvételeket — 
arról értesültem, hogy valamely érdekeltség Korlát határában a patak 
közelében három helyen fúrt a szénnek megállapítása végett. A  fúrási 
helyeket fel is kerestem, de a munkát akkor már jóval korábban befejez
ték, a fúrólyukakat betemették, úgyhogy se a felszínre hozott anyagból 
gyűjteni, se az eredményekre vonatkozólag valamelyes adatot szerezni 
nem tudtam.

B) Erupciós képződmények.

Területünkön az erupciós képződmények igen jelentékeny mérték
ben fejlődtek ki. Képviselve vannak részben mint andezitek, részben 
mint riolitok és végül mint ezek vulkáni törmelékei

Közelebbről véve szemügyre ezek felszíni kiterjedését, megállapít
hatjuk, hogy a hegység tömegének zömét az andezitek kiömlései alkotják. 
A  riolitok itt már csak 1 — 2 igen alárendelt jelentőségű előfordulást 
alkotnak. Ügy látszik, hogy a Ba$kó melletti Mocsárka és Mogyoróska 
között felszínre bukó egy-két feltörésük az É-i — Gönc és Telkibánya 
közötti — nagy riolitterületnek már csak utolsó kiágazásai. Valamivel 
nagyobb mértékben csak az utánuk következő, andezitekből álló nagy 
megszakítás után, távolabb D-en találjuk kifejlődve.

Az andezitek-nek — csupán makroszkópos megvizsgálása alapján 
három féleségét lehetett megkülönböztetni.

a) pyroxén-andeziteket,
b) amfibol-andeziteket és
c) amfibolos pyroxén-andeziteket.

a) A pyroxén-andezitek: friss állapotban sötét, majdnem fekete színű 
kőzeteket alkotnak. Tömött, sötét alapanyagukban mindenekelőtt makro- 
porfirosan kifejlődött, üdéknek látszó plagioklaszokat lehet felismerni. 
Nagykifejlődésű kristályaikon szabad szemmel is jól láthatók az iker
rovátkák. Színes alkatrészekből a négyszöges keresztmetszeteikről fel
ismerhető üde fekete színű, élénk üvegfényű pyroxének válnak ki.

Mállásnak indult, vagy kevésbbé friss megtartású formájukban vör- 
henyesbe hajló, sötét-szürke színűek. Alapanyaguk a femikus alkatrészek 
dekomponálásából keletkezett vasoxydhydráttól vörhenyes színűre festett. 
Azonkívül kisebb üregeket, likacsokat tartalmaz, amelyek sárga, másod
lagos keletkezésű karbonátokkal béleltek. Alkatrészei közül a plágioklá- 
szok fehérek és a kaolinosodás különböző mértékét tüntetik fel. Ellenben 
teljesen épeknek látszanak a pyroxének.
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Az andeziteknek ezt a típusát találjuk a Somberek, Sáskát, Nagy- 
bükk nevű hegyeken és Boldogkőújfalu temetője felett kifejlődve.

b) Az amfiból-andezit: az előbbitől eltérőleg még üde állapotá
ban is szürke, kissé vörösbe hajló színű a kőzete. Sűrű alapanyagában 
makroporfirosan kifejlődött alkatrészei közül a nagy és üde plágioklá- 
szok tűnnek fel. Kristályaikon az ikerlécesség makroszkópos megfigyelés
nél is jól látható. Sötét alkatrészei közül zöld színű amfiból válik ki 
nagy termetű s elég számos kristályaival. Ügy látszik, hogy ezenkívül 
egészen alárendelt mértékben még pyroxént is tartalmaz e kőzet.

Az andeziteknek az a változata az Aranyosvölgy É-i részét alkotó 
Feketehegy csúcsán és gerincén fordul elő. Itteni előfordulását már 
S z a b ó  J .41 is ismerte.

c) Az amfibólos pyroxén-andezitek: Az e csoportba tartozó andezi
tek igen sok átmenetet alkotnak, amennyiben az iménti típusok alkat
részeinek kicserélődése és mennyisége szerint hol az egyik, hol a másik 
típushoz közelebb eső típuskeveredések támadnak.

Kőzeteik friss állapotban sötétszürke színűek. Tömött alapanyaguk
ban makroporfirosan kifejlődtek az üde, üvegfényű plagioklászok és a 

négyzetalakú keresztmetszetekben is meglevő pyroxén. Ez utóbbi prizma 
szerint fekvő kristályai aránylag kicsinyek. Végül jól felismerhető a ter
metre jóval nagyobb kristályokban kifejlődött amfiból. Az (n ő j szerinti 
lapjain az anasztomizáló hasadási irányok jól láthatók. Egyéb makro- 
porfiros alkatrészek — legalább szabad szemmel — nem láthatók.

Az andeziteknek ez a változata terjedt el legjobban e területen.
Az eddigiekben ismertetett andezitek előfordulási viszonyait tekintve, 

megállapíthatjuk, hogy kiömléseik leginkább lávaárakat alkotnak. Ez 
utóbbiak — mint majd látni fogjuk — több helyen a tufákkal váltakoz
nak, amiből a lávafolyás és hamuhullás többszöri megismétlődésére lehet 
következtetni.

Ritkábban alkotnak kisebb telérszerű feltöréseket, mint pl. a Tekeres- 
patak elején, ahol a piroxén-andezit egy telérje a riolittufát töri át. (L. 
a 9. sz. ábrát.) Hasonló telérek fordulnak elő a Hidegpatakkal szemközt 
fekvő lejtő andezittufájában is.

Ezekkel kapcsolatban megemlíthetjük még, hogy a terület D-i részén, 
Szokolyahegyen egy a bazalthoz igen közel álló, olivindús andezitkiöm
lés fordul elő. Közelebbről megvizsgálva, úgy ásványos összetétele, mint 
kémiai alkata a bazaltéval megegyezőnek bizonyul.

41 S z a b ó  J.: Tokaj—Hegyalja és környékének földtani viszonyai. (Mathemat. 
és Term.-tud. Közlemények IV. köt. Pest, 1866., pag. 260.)
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5. sz. ábra. — Fig. 5.

A  tufán keresztül feltörő andeziVtelér. — Aranyos-völgy, 
a Hidegpatakkal szemközt.

Den Tuff durchbrechender Andesitgang. Aranyostal, 
gegenüber dem Bach Hidegpatak.

Áttérve ezek után az andezitek tufáira, már itt előre bocsáthatjuk, 
hogy azoknak háromféle minősége különböztethető meg:

a) agglomerátumos tufa,
b) kristályos tufa és
c) hamu-tufa.
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Az agglomerátumos tufa: szürke, ritkábban vörhenyes színű kötő
anyagában — amint egyelőre csak makroszkóposán volt megállapítható 
— leginkább amfibólos pyroxén-andezitnek a zárványait tartalmazza. 
Ezek mérete igen tág határok között változik, amennyiben dió és tonna 
közötti nagyság minden dimenziójában meglelhető. A hordónagyságú zár-

6. sz. ábra. — Fig. 6.

Agglomerátumos tufa a különböző nagyságú bombával. 
Tekerespatak, Boklogkőváralja. 

Agglomeratíscher Tuff, mit Bomben verschiedener Grösse. 
Tekeres'Bach, Boldogkőváralja.

ványok ritkábbak ugyan, de azért hasonlók lelhetők Korláton a temető 
melletti agglomerátumos tufa előfordulásában, majd Boldogkőváralján 
a Tekerespatak É-i lejtőjén. Ez utóbbi helyen — miként a mellékelt 7. 
sz. ábrából is látni — egész dolmenszerű rögöt találunk zárványképen a 
tufában. Nagyméretű bombákat tartalmazó agglomerátumos tufa fordul 
elő a Hidegpataknak a Gecejtető felé kiágazó mellékvölggyel való keresz
teződésében fekvő 419 m kúp DNy-i lejtőjén. A csaknem egész gömbö
lyűre formált bombák az eredeti kötőanyagból részben már kimállottak, 
részben azzal még kisebb-nagyobb mértékben egybefüggnek. (L. a 8. sz. 
ábrát.)
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7. sz. ábra. Mg. 7.

Agglomerátumos tufa dolmenszerű zárványa. 
Dolmenähnlicher Einschluss im agglomeratischen Tufr.

Az andezittufáknak ez a változata a leggyakoribb területünkön. 
Mint már említettük: a Magoska és Tóhegy lejtőin andezitekkel váltakozó 
előfordulásokat alkot. Mint ahogy a Börzsöny hegységben pontosan meg
állapítható volt, hogy a hamuhullások a lávakiömlésekkel váltakoztak, 
úgy kétségtelen, hogy itt is ugyanezzel a jelenséggel találkozunk. Miután 
pedig a tufa lerakódásai az andezitek kiömléseinél jóval vastagabbak, ez
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8. sz. ábra. — Fig, 8.

Nagyméretű bombák az alattuk látszó szürke hamuval. 
Grosse Bomben mit darunter liegender grauer Asche.

arra vall, hogy a hamuhullás hosszabb, a lávaömlés pedig rövidebb ideig 
tartott.

A  kristálytufa és a hamutufa csak igen alárendelet mértékben fordul 
elő egy-egy kis feltárás alakjában. Előbbi az Őrhegy, az utóbbi a Ma
goska déli lejtőjén fordul elő az agglomerátumos tufára települve.

A hamutufa vékonyan rétegzett; rétegei D N y irányában 2300— 
2400 felé io° alatt dőlnek.
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A riolitok makroszkóposán következő csoportokba oszthatók:

a) közönséges riolitok,
b) riolitüvegek és
c) riolittufák csoportjába.

Ezek közül az első két csoportba tartozó féleségek — amint azt 
már az előzőkben is mondottuk — csak igen alárendelt mértékben fordul
nak elő, míg a harmadik csoport képviselői a területnek igen nagy részét 
alkotják.

a) A közönséges riolitok: friss, vagy kevésbbé mállott állapotban 
világos-színű kőzetek. Esetünkben az Osztri versko-ról gyűjtött minta 
rendkívül tömött és a szabad szem, vagy kézi nagyító részére teljesen 
hozzáférhetetlen alapanyagában a kaolinosan elbontott földpátokon 
kívül egyéb alkatrész makroszkóposán nem látható. Maga az alapanyag 
ellenben helyenként a finoman elosztott vasoxydtól rózsaszínűre, a limo- 
nittól pedig okkersárgára festett foltokat zár magába.

Egy, valamivel távolabb É-ra, Mogyoróska alatt gyűjtött mállott 
riolitpéldányon nemcsak a földpátok, de már maga az alapanyag is kao
linosan elbontott, azonkívül pedig több vasoxydhydráttól eredő foltot 
tartalmaz.

E két előbbinél valamivel jobb megtartású riolit fordul elő a Mo- 
csárka-hegy D N y-i lejtőjén, az Osztri versko-ra vezető út egy kis feltárá
sában. Szürkés színű, igen tömött alapanyagában makroporfirosan kivált 
földpátjainak nagy része ép és üvegfényű. Egyéb alkatrészek azonban 
ebben sem láthatók szabad szemmel.

Ez az iméntiekben ismertetett három riolitelőfordulás rendkívül 
kicsi, amennyiben egyébként csak alig néhány négyzetméterre terjed 
ki. Ezeknél nagyobb, a terület D N y-i részén, Abaújszántón: Sátorhegyen, 
a Fejérhegyen és legszebb a Dobsza közelében a Süvegeshegyen való riolit
előfordulás. Kőzetét csupán ez utóbbi helyen fejtik meglehetősen terje
delmes kőfejtőben és útépítési célokra használják.

Az itt gyűjtött minta sárga, íilaszínűbe hajló, rendkívül tömött alap
anyagában is csupán kaolinosodott földpátok, imitt-amott egy-egy kvarc
szem, majd ennél valamivel több limonitzárvány látható makroporfiro
san kifejlődve. A  feltárásban igen összerepedezettnek látszó kőzete fedő
jét alig 0.5 m vastag nyirok alkotja.

A kőzeten — a kőfejtő bejáratánál — ki nem jelölhető kis darabon 
kvarcit települ. A  hegy tetején viszont a kőzetelőfordulást körülbelül 1 
m vastagságban szép szferolites riolit takarja. Az innen kimállott szfe- 
rolitek mogyorónagyságú golyócskái a felszínen hevernek szerte-széjjel.

86
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Az e ponttól valamivel távolabb É-ra fekvő csúcson a kőzeten már 
fluidális szövetet ismerhetünk fel, amelyhez hasonló a Fejérhegy riolit- 
előfordulása is. Hasonlóan fluidális szövetű, de tömött riolit fordul elő 
a lap K-i szélén, a Simai-majortól K-re — túl a Sáspatakon — fekvő 
gerincen is, valamint a Sáspatak két partján.

b) A riolitüvegek csoportjából területünkön megkülönböztethetők:
a) a perlitek,
(3) a horzsakövek és 
y) az obszidiánok.

A perlitek kékes-szürke színű, viaszfényű kőzete mindössze terüle
tünk három pontján állapítható meg. Egyik lelőhelyen, az abaújszántó— 
perei országút szántói részében, — mint a szelvényből is látható, — a 
riolittufát töri át. Ehhez hasonló kiskiterjedésű második előfordulását a 
valamivel távolabb É-ra fekvő Meredek-oldal lejtőjén, a harmadikat 
pedig az Aranyos-malom feletti lejtő gerincrészén találjuk. Kiömlései 
mind e két helyen a riolittufát törik át.

Makroszkóposán megvizsgálva, az általában kagylós-törésű, igen 
tömött, üveges alapanyagában csupán egy-egy makroporfirosan kifejlő
dött, kaolinosan elbontott, fehér földpát látható elvétve.

A horzsakő nem alkot eredeti kiömléseket, hanem finom homokszerű 
horzsakő-törmelékbe, majd tufába ágyazott különböző méretű, de nem 
ritkán hordónagyságú — allotigen — zárványokat alkot. Elég terjedel
mes feltárását Vizsoly déli kijáratánál, továbbá Felsőcécétől É-ra fekvő 
kiöblösödésben találjuk.

Makroszkóposán likacsos, rostos, üveges alapanyagában csak ritkán 
látni egy-egy jobbára ép földpátot vagy kvarcot. Széttörve, finom rostjai 
szép selyemfényt adnak a friss törésű felületnek.

Az obszidián: szép fekete színű, kisebb-nagyobb méretű törmeléke a 
terület számos helyén, a felszínen lelhető. Eredetileg a riolittufában alkot 
kisebb-nagyobb, szögletes zárványokat; kimállva, a felszínre kerül.

Kiömlésekben sehol se fordul elő se a jelen, se az ehhez csatlakozó 
s már az előző években áttanulmányozott területen, ököl-, sőt fejnagy
ságú darabokban lelhető a Hidegpatakkal szemközt feltárt riolittufában.

Szabad szemmel vizsgálva, szép fekete és kagylós törésű példányai 
teljesen egyneműnek látszó anyagában semmi makroporfirosan kifejlődött 
alkatrészt megfigyelni nem lehet.

c) A riolittufákra térve, különös ismertetőjelként kiemelhető, hogy sok
féleségük dacára valamennyi friss és mállott állapotban egyaránt világos, 
csaknem fehér színű. Ez az oka annak, hogy ha a felszínt alkotó lösz
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vagy nyiroktakaró alatti mélységük csekély és az eke csak kis részét 
képes megbolygatni, akkor a friss szántáson feltűnő fehér foltok már 
messziről elárulják a jelenlétét.

A riolittufákat — miként M a i e r  I.,42 mi is — makroszkóposán 
felismerhető összetételük alapján két alcsoportba oszthatjuk:

a) obszidián- és perlitmentes horzsaköves riolittufára, 
ß) obszidián- és perlittartalmú riolittufára.

Mind a két csoport tufáiban kifejlődésük szerint — mint alább látni 
fogjuk — több féleséget ismerhetünk fel.

ct) Az obszidián- és perlitmentes, horzsaköves riolittufa: Területün
kön csa,k kis mértékben fejlődött ki Abaújszántón a Fejérhegynek — a 
gőzmalommal szemközt fekvő — K-i lejtőjén. Szép fehér, likacsos kőzetét 
— nyilván könnyű idomíthatósága miatt — több kőfejtőben építkezés 
céljaira fejtik.

Makroszkóposán vizsgálva, fehér hamu-anyagában sok és nagy 
horzsakőzárványon kívül nagy, kissé legömbölyített élű kvarckristályok, 
ritkábban egy-egy kaolinosodott földpát figyelhető meg. Bár finom hamu
alkatrészei sűrű s aránylag szilárd anyaggá cementeződtek, számos 
kisebb-nagyobb likacs járja át, ami a kőzetnek igazi „darázskő£'-formát 
ad. E likacsok eredete a következőkben tárgyalt posztvulkános működé
seknek: forró víz és gőz bontó hatásainak az eredményei. A  sokszor bab
szem nagyságot is meghaladó likacsok fala rendkívül apró, igen fényes, 
de makroszkóposán meg nem határozható kristálykákkal van kibélelve. 
Egyébként a kőzet helyenként kisebb-nagyobb mértékben kaolinosodás- 
nak indult.

M a i e r  I. tanulmányai szerint ez a tufa a fent említett két fajta 
közül az idősebb. Minthogy ez területünkön csak kis mértékben fejlődött 
ki, a többi tufához való korbeli viszonyát nem lehetett közelebbről tanul
mányozni.

ß) Az obszidián- és perlittartalmú horzsaköves riolittufa: az előb
bihez képest sokkal nagyobb mértékben fejlődött ki területünkön. 
Kisebb vonulatot alkot a Hernádvölgy, Alsócéce s Gibárt közti partjában 
folytatásaképen annak, amely Fonytól Felsőcécéig nyomozható. Előfor
dul továbbá Boldogkőváralján, közvetlenül a hegységhez ízülő dombokon, 
majd kisebb mértékben Marcinfalva vasútmenti lejtőin, Abaújszántó, 
Cekeháza s Aranyos lejtőin. Ezenkívül meglelhető még: Hidegpatak K-i 
lejtőin, a Liget-major melletti vízmosásokban, végül a lap K-i szélén 
Erdőbénye határában is.

42 M a i e r I.: 1. c. pag. j és 12.
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Anyagát közelebbről megvizsgálva, azt látjuk, hogy ásványos össze
tételén kívül még laza, sokszor egészen porszerű halmazállapotával is 
különbözik az előbbi tufaféleségtől. Ezért nemcsak a vidék népe nyelvén, 
de a tudományos irodalomban is „kőpor“  néven szerepel.4:i

Alsócécei előfordulásának kőzete halavány-szürke, csaknem hófehér. 
A rendkívül finom — valószínűleg horzsakőlisztől való — hamujába 
zárt lapillik túlnyomó része kender- és borsószem nagyságú horzsakő, 
perlit és obszidiánból áll. De tartalmaz ezeken kívül még ásványos k ivá
lásokat: kis elváltozásnak indult, elég nagy mennyiségű földpátot és 
kevés kvarcot is. Más lelőhelyeken •— így Cekeházán stb. — még biotit 
is járul hozzá, amelynek szép, termetes kristályai elég gyakoriak.

Az e sorba tartozó tufák a vulkáni törmelék komponenseinek 
mennyisége, nagysága s elrendezése szerint többfélék, még pedig:

Lapilli-tufák, mikor a lapillik mennyisége esetleg a finom hamuéhoz 
képest kevesebb, de a tufának lényeges részét alkotják. Területünkön ez 
a fajta terjedt el legjobban.

Agglomerátumos és tömbtufák: midőn a vulkáni klasztikus termé
keknek a dimenziói a többiekéhez képest aránytalanul nagyobbak. Külö
nösen a horzsakőnél tapasztalható, hogy sokszor kisebb hordó nagyságú 
zárványokat alkot. Erre kitűnő példa a boldogkőváraljai Várhegy agglo- 
merátumos tufalerakódása, amelyben fentemlített nagyságot is meg
haladó horzsakő-tömbök fordulnak elő. Hasonlót — de már kisebb zár
ványokkal — találunk a Szt. Iván-hegyen és Pukanc-pusztán.

A szeparált tufák: midőn a .különböző alkatrészekből álló durvább 
lapillik, a finom hamurészektől különválva, ez utóbbiak anyagában 
vékonyabb-vastagabb rétegeket alkotnak. E tufa területünkön eléggé 
elterjedt, amennyiben úgy Boldogkő váralja, mint Alsócéce és Cekeháza, 
valamint az abaújszántói szőlők több feltárásában meglelhető.

A vulkáni klasztikus termékek ily módon felhalmozott durva alkat
részei, természetesen kötőanyag hiányában, a finom hamu szilárdabb 
rétegeihez képest egészen laza közbetelepüléseket alkotnak.

Ha már most e szeparáció okát keressük, alig kétséges, hogy az, a 
tufa vízben való lerakódása útján keletkezett, amit egyben a tufában több 
helyen előforduló állati maradványok is igazolnak. De viszont vannak 
előfordulások, ahol a tufában lelt kövük faág-részek annak szárazföldön 
történt lerakódását igazolják.

S3 V. ö, S z a b ó J.: Tokaj—Hegyalja stb. 1, c. pag. 274.
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9. sz. ábra. — Fig. 9.
A  rioh'ttufát (fehérszínű) áttörő piroxénandezit (sötétszínű).

Den Rhyolithtuff (weiss) durchbrechender Pyroxen-Andesit (dunkel).

A  riolittufában talált állati maradványok legközelebb Tállyán a 
Papokvölgyében,41 illetőleg a Gönc mellett Szabadföldön,4’ míg kövült 
faágak Boldogkőváralján, a Várhegy déli lejtőjén feltárt tufafejtőben 
lelhetők elég nagy mennyiségben.
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A  riolittufának vékony, fehér és igen könnyen lemezekre széjjeleső, 
diatomaceás palához hasonló félesége a Saspataknak a Liget-major mel
letti részén: a Román-tanya s a major felől jövő dűlőútnak keresztező
désénél, a lejtőn fordul elő. Eddig feltárása nincsen, csupán az eke vetette 
ki nagyobb mennyiségben. Hogy tényleg diatomaceát tartalmaz-e, a 
vizsgálatok fogják eldönteni. Eddig annyi ismeretes, hogy P a n t o c s e k  
J .46 erdőbényei csiszolópalából határozott meg diatomaceákat, azt azonban 
nem lehet a szövegből megállapítani, hogy vizsgálatai Erdőbényének a 
fenti avagy más csiszolópala előfordulására vonatkoznak-e.

A  riolittufákkal kapcsolatban meg kell még említenünk, hogy azokat 
— amint azt már előbb mondottuk — kisebb-nagyobb telérek alakjában a 
pyroxén-andezit áttöri. Így látjuk ezt — a mellékelt 9. sz. ábra tanúsága 
szerint — Boldogkőváralján a Tekerespatak É-i lejtőjén a Kakas-malom 
közelében. Hasonló előfordulást találunk az Erdőbényére vezető út men
tén, a Sáspatak torkolatával szemközt fekvő lejtőn, majd Erdőbényén a 
nagy vashíd melletti tárna alatt folyó patak partjában.

A fényképen látható két világos, csaknem fehér színű folt a fehér 
riolittufát, a benne levő sötét színű foltok a pyroxén-andezitet tün
tetik fel.

C) A posztvulkános hatások eredményei.

Miután területünkön a riolitok és andezitek kiömlésével a harmad
kori vulkános tevékenység befejeződött, az ezt követő utóműködések — 
amelyek különböző gáz- és gőzexhalációkban, hévforrások feltörésében stb, 
nyilatkoztak meg — még mindig tovább tartottak. Hatásuk nyomait rész
ben területünkön, részben a vele határos szomszéd területeken több ered
mény mutatja.

Ezek közül felhozhatjuk elsősorban a pneumatohydatogén átalakulás 
legjellemzőbb megjelenési formáját képviselő propylitesedést. Az andezi
teknél ennqk termékei: a zöldkövesedett andezitek — amelyekhez tudva
levőleg a valamivel távolabb fekvő telkibányai ércelőfordulások kötöt
tek — területünkkel É-ról közvetlenül határos Óhutáig nyomozhatok.

A riolitoknál pneumatohydatogén folyamatok hozták létre részben 
a telkibányai alunit- és kaolin-, részben a szomszédos Tállya s Rátka 
közti &tfo/itt-előfordulásokat is.

A posztvulkános működések területünkön felismerhető további ered
ményeinek tekintendők azok a tekintélyes kiterjedésű forrás-kvarcit-

46 J. P a n t o c s e k :  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns. II. 
Teil. (Nagy Tapolcsán, 1889., pag. 6 és 15— 18.)
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előfordulások, amelyek a savanyú kőzetekből forró vizektől kioldott és 
azokban felraktározott kovasav lerakódása folytán jöttek létre. Ily 
kvarcitelőfordulásokat találunk Korláton: a temető fölött, Árkán: a köz
ségtől É-ra fekvő lejtőkön, majd Boldogkőváralján: Őrhegyen és a Kakas
malom mellett, végül Alpáron a község keleti kijáratánál. Legtöbb helyen 
növényi maradványokat: növényszárak, levelek nyomait tartalmazzák.

Ez utóbbi három előfordulásra jellemző, hogy a forrás-kvarcit min
denütt a riolittufa kíséretében, még pedig leginkább annak fedőjében 
szokott előfordulni. Ezzel kapcsolatban megemlíthető, hogy miután a 
kvarcit lerakódásai — mint azt már H. W o 1 f 47 is megállapította — a 
szarmata kövületeket tartalmazó riolittufára települnek, azért koruknak 
e tufákénál fiatalabbnak kell lennie. D. S t u r48 a Fonynál és Korlátnál 
előforduló forrás-kvarcit lerakódásait, növénymaradványokból való zár
ványaik alapján, a kongériás rétegeknél valamivel magasabb szintbe 
helyezi.

További előfordulásai közül felsorolhatok még a Hidegpatakkal 
szemközt fekvő lejtőn és a felette levő fensíkon való lelőhelyei.

Sima községtől D-re fekvő Csonkáshegyen a forrás-kvarcit vastag 
padokat és tuskókat alkot, amelyek színe helyenként fehér, míg a csúcson 
vörös. Ez utóbbi törmelékeivel van tele a lejtő nagy része. Ez a sok 
növényi maradék nyomait tartalmazó előfordulása nemcsak a Csonka
hegy csúcsára, hanem annak D N y-i és K-i lejtőire is kiterjed.

Kis foltokban meglelhető az még az Erdőbényére vezető útnak Sas
patak melletti kanyarulatában és a patak partjában, végül az erdőbényei 
nagy vashíd melletti riolittufa-feltárásoknál is.

Valamennyi elsorolt lelőhelyénél sokkal nagyobb felszíni kiterjedésben 
találjuk a Liget-major és Román-tanyától É-ra fekvő hegyen. A gerincen, 
lejtőkön szerte heverő hatalmas tuskókat, az erdőbényei Nagy Mondoha 
tövében elhúzódó vízmosás mellett pedig egész szirteket alkot.

Bár a forrás-kvarcit mennyisége — mint az eddigiekből látható — 
elég jelentékeny, ipari célból e területen sehol sem fejtik. Ezeknek az elő
fordulásoknak a fosszilis flóráját illetőleg pedig megjegyezhetjük, hogy 
azzal eddig csak kevesen foglalkoztak. Egyedül S t u r D. tanulmányozta 
az erdőbényei szürkés-fehér kvarcit levéllenyomatait.49

Ezekhez a hévforrásokból történt organogén kovasavkiválásokhoz 
nem ritkán kalcedon is társult. Szép halavány-kék, kék, sötét-kék, sőt

47 H. W o l f :  Erläuterungen zu den geolog. K a rte n ... etc. 1. c. pag. 252.
48 D. S t u r :  1. c. pag. 9 1—92.
49 D. S t u r :  1. c. pag. 91.
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zöld színű fürtös, stalaktitos áttetsző kiválásai — mint már említettük 
— az Aranyos-fürdő és a Simára vezető útelágazásnál alkotnak vékony 
teléreket az andezittufában.

A vulkáni utóműködés hasonló termékei a kovás riolittufák. Ha 
ugyanis a riolittufa a kovasavval megrakott forró vizek és gőzök hatá
sának volt kitéve, a kiváló kovasav a laza kőzetet igen kemény, szilárd, 
kovasavval átitatott riolittufává alakította át. A tufának ez a félesége 
területünkön csupán két helyen és pedig Árkán a templomtól Ny-ra 
fekvő szőlőhegy csúcsán, majd nagyobb mértékben Boldogkőváralján a 
Szt. Iván-hegy csúcsán fejlődött ki.

A posztvulkános tevékenység egy másik jelenségének kell minősíte
nünk a már előbb említett és „ darázskő“  néven ismert tufa anyagában 
levő likacsokat is. Keletkezésüket a kőzet könnyen megbontható anyagá
nak a különféle reagensekkel megrakott forró gőzöktől történt kioldá
sának tulajdoníthatjuk.

Végül a riolittufában előforduló csiszolópala is nagyrészben a kova- 
savtartalmú források tevékenységének az eredménye.

A  kovasav-lerakó forrásokra térve, következőket jegyezhetjük meg: 
Minthogy a forrás-kvarcitok — mint fent láttuk — területünk É-i 
részén terjedtek el, nagy a valószínűség, hogy a kovasav-tartalmú forrá
sok nagy része e tájon törhetett a felszínre. Ezt megerősíti a szomszédos 
É-i lapon Fony és Mogyorócska között fekvő nagyobb geysirit előfor
dulás is.

Hogy a területünkön jelenleg is meglevő langyosvizű források — 
amilyen pl. a Korlát melletti Tapolca, amelynek hőmérsékletét S z a b ó  
J . 5u 25.40 C-nak találta, avagy Aranyos-fürdő forrása, amelynek hőmér
séklete K o f f e r  A .51 mérései szerint 17 .50 C — a fenti kovasavtartalmú 
forrásoknak jelenkori maradékai lennének, alig hihető, már csak azért se, 
mert közelükben oly kvarcitlerakódások, amelyek jelenlétüket igazolnák, 
nem fordulnak elő.

A  posztvulkános tevékenység további termékei közül felhozhatók 
még: a menüit és kaolin előfordulásai.

A menüit: opálszerű, fehér kiválásai a Saspataknak ÉN  y-ra való 
kanyarulatával szemközti lejtőn, közvetlenül az országút mellett van egy 
kis darabon feltárva. Minthogy lelőhelye már Erdőbénye határába esik,

S z a b ó  J . : Tokaj—H e g y a lja ... stb. 1. c. pag. 296.
51 H o f f  er  A.: 1. c. pag. 30.
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az a kérdés, vájjon N e u p a u e r  J.-nek82 az erdőbényei menükből leírt 
diatomaceái erre, avagy más lelőhelyre vonatkoznak-e.

A kaolin: mint már az eddigiekben említettük, kis kiterjedésben a 
Saspatak partjában van feltárva. Ehhez hasonló másik feltárás a Nagy- 
Mondoha tövében vezető szakadékban is látható. Méretei itt még az 
iméntiénél is kisebbek, amennyiben vastagsága csak 0.20 m. Fedőjét azon
ban, akár csak Mádon, itt is egy vastagabb forrás kvarcitpad alkotja. A 
kaolinnak Erdőbénye határában való előfordulása bizonyára szorosan 
függ össze azokkal a pneumatohydatogén hatásokkal, amelyek Erdő- 
bényén az ércteléreket eredményezték.

6. H A SZN O SÍTH A TÓ  A N YA G O K .

Területünk eddigiekben ismertetett képződményeit gyakorlati 
értékük nézőszempontjából vizsgálva, következők vehetők figyelembe:

a) A diatomaceás palát: rendkívül sok előnyös tulajdonságánál fogva 
igen sokfélére használják fel. Fínomszemű szerkezete s keménysége csiszo
lásra, porozitása s a vele kapcsolatos abszorbciós képessége folyadékok 
derítésére, filterek készítésére, rossz hő- s elektromos vezetősége izoláló 
készülékek előállítására, végül tűzállósága különböző tűzálló téglák, edé
nyek, csövek és tömítések gyártására teszi alkalmassá.

b) A kvarcit: ismert nehezen olvadó tulajdonságánál fogva minde
nekelőtt meszes és agyagos kötőanyaggal egybeolvasztva dinas- és silica- 
téglák gyártására, silányabb minőségű üveg előállítására, keménységénél 
fogva porított állapotban csiszolóanyagok készítésére stb. alkalmas.

c) A kaolin: ipari feldolgozása edény- és papírgyártásnál közismert.
d) Hasznosítás nézőpontjából végül felhozható még a riolittufának 

az a neme, amely, mint már fent említettük, jól faragható s ezért épít
kezési célokra kiválóan alkalmas.

Végül hálás köszönetemet fejezem ki g r ó f  Z i c h y  - M e s k ó  
J a k a b  Ő méltóságának és uradalmi főintézője: P o d h r a d s z k y
I s t v á n  ny. C o b u r g-hercegi főintéző úrnak, amiért geológiai felvételi 
munkámat a legmesszebbmenő készséggel támogatni s előmozdítani szí
vesek voltak.

52 N e u p a u e r  J.: Az ásatag diatomaceák (oszlókafélék) rhyolith csiszpalában 
s egyéb kőzetekben. (Mathem. és Term.-tud. Közlemények. V. köt. Budapest, 1867, 
pag. 201.)
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WtíMŰm 6e!ber Ton. Hűrtyakőfiú fás homokko). iiitttttttttti i-ösz. Tufführender Sandslein |1111IÍHIÍ118

H= 1=800. M= 1=200. H=M=1: *t.
Bo/dogkövára/ja ■■ ú t Ho/ics felé. Weg nach Ho/ics.

Rhyohttufa törmelék. 
Rhyolith Tuffschutt

2. sz. ábra. — Fig. 2.


