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Geológiai jegyzetek Zsujta és Gönc környékéről.

(Jelentés az 1942. évi geol. felvételről.)

Irta• Dr. L i f f a  A u r é l .

A magy. kir. Földtani Intézet igazgatóságának f. évi május hó 
19-én kelt 1.338/1942. sz. megbízatása folytán három héten át végez
tem részben Zsujta környékén részletes, részben Telkibánya és Gönc 
közötti területen reambulátiós geológiai felvételt.

a) Zsujta és környéke.

Zsujtának Gönc környékéhez csatlakozó, Ny-ról a Hernádtól 
határolt területe kisebb-nagyobb dombokból áll. Ezeknek a sorát az 
ÉK-i irányból, Telkibánya felől ide kanyargó és Zsujtánál a Hernádba 
szakadó Csenkő patak völgye választja el egyrészt Göncnek a Hernád 
felé lejtő hullámos területétől, másrészt a Gönc és Telkibánya között 
fekvő hegység Ny-i nyúlványaitól. Míg azonban Göncön a Hernád völ
gyével határos dombsorozat tengerszint feletti magassága 200— 210 m 
között változik, adig Zsujtán ennek magassága 215— 230 m-t tesz ki. 
Sőt a hegység felé közeledve, mind jobban nő és 250— 260 m-t is meg
halad.

Ennek a Gönctől É-ra fekvő és a zóna 11. rovat XXIV. DK. jelű 
1:25,000 méretű lapra eső területen túlnyomóan üledékes és csak alá
rendelt mértékben eruptív képződmények vannak kifejlődve. Ez utób
biak csupán a gönci hegységnek ide kiugró nyúlványaira szorítkoznak. 
Közelebbi vizsgálat alá véve az üledékektől borított területet, annak 
felépítésében a következő képződmények vesznek részt:

a) A fiatal harmadkor szarmata emeletéhez sorolt üledékek. Ide 
tartoznak a Hernád völgyét K-ről beszegő lejtőkön előforduló ama 
tetemes vastagságú rhyolit-tufa lerakódások, amelyek a Zsujta és Aba-
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újvár határán levő vízmosásban és az attól részben DNy-ra mintegy 
500 m-re, részben ÉK-re mintegy 200— 250 m-re húzódó parton van
nak kifejlődve. E rétegek majdnem mindenütt kisebb-nagyobb meny- 
nyiségű kövületei tartalmaznak. Különösen kövületdús a rliyolittufá- 
nak a fent említett határon levő 217 m magassági ponttal megjelölt 
dombnak az aljában, azután a vele szemközt fekvő, de már a határon 
túl levő domb lejtőjén és végül a határtól D-re fekvő s közvetlenül a 
Hernád partját alkotó dombon való előfordulása.

Vastagon padozott rétegeket alkot. Dőlésük e helyen 240° irányá
ban 10°; a határon túl való előfordulása pedig 230° irányában 10°. Ez 
utóbbi ponttól mintegy 200— 250 m-el távolabb É-ra a rétegek dőlési 
iránya megváltozik és É-ra fordul, amennyiben az, ugyanoly dőlési 
szög mellett 345° irányt vesz fel.

A 217 m magassági ponttal megjelölt domb tövében feltárt rhyolit- 
lufába zárt kövületek közül, S c h r é t e r  Z. szives meghatározása 
szerint következők sorolhatók fel:

Cardium obsoletum E i c h w. var. vindobonense P a r t s  eh.
Cardium sublatisulcatum Müns t .
Tapes gregaria P a r t s c h.
Macira vitaliana d’O r b.

A lelőhellyel szemközt fekvő határontúli domb lejtőjén a rhyolit- 
tufa felső szintje sárga színű s kissé homokos. Töménytelen mennyi
ségű kövület tartalmaz, amelyből következőket lehetett meghatározni:

Potamides pictus Bas t .  var. mitralis E i c h w .
Tapes gregaria P a r t s c h .
Cardium obsoletum E i c h w .  var. vindobonense P a r t s c h .
Cardium sublatisulcatum Mün s t .

Ez a meglehetősen durvaszemü rhyolittufa a községi határ e 
pontjától kezdve tovább nyomozható Abaújvár felé, vagy egy fél km- 
nyi távolságra. Itt azután agyag váltja fel, amelyet megszakítás nélkül 
Abaújvárig lehet követni. E helyen nyilván vetődést kell feltételeznünk, 
minthogy a rhyolittufa rétegei a tetemes vastagságú agyag lerakódás 
után Abaújváron újból a felszínre buknak.

A rhyolittufa rétegeinek a fekvésére vonatkozólag meg kell még 
jegyeznünk, hogy azok Zsujta határában, mintegy fél km-nyire az 
abaújvári határ előtt nyugodt települést mutatnak és DNy felé 2403 
irányában 10° alatt dőlnek. Az abaújvári határon túl lévő feltárásai-
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bau is hasonló a dőlésük, még pedig 230° irányában 10°. Ezután azon
ban nem sokára a településben zavar áll be, mivel a tufa rétegeinek 
a dőlési iránya —  változatlan dőlési szög mellett —  hirtelen ÉNy-ra 
345° irányába fordul.

Ez az iméntiekben említett szürke agyag —  amelyről az alábbiak
ban részletesen lesz szó —  azért érdemel e helyen különös említési, 
mert Abaújváron közvetlenül a levente-otthonnal szemközt fekvő dom
bon és lejtőjén a vakondok túrásai rhyolittufát hoztak a felszínre. Az 
itt begyűjtött törmeléket közelebbről vizsgálva, benne töménytelen apró 
kövület látható, amely S c h r é t e r  Z. szives meghatározása szerint a 
szarmata emelet rétegeire jellemző Hydrobia stagnalis Baster-nek bi
zonyult.

A szarmata emelet egy magasabb szintjét képviseli az a szürke, 
majd kékes színű —  nedves állapotban csaknem feketének látszó —  
agyag, amely az iméntiekben ismertetett rhyolittufára települ. A Zsujla 
és Abaújvár határától jó fél km-nyire DNy-ra a Zsujta felé húzódó 
lejtő egy részén látni közvetlenül a rhyolittufára való települését.

Ezt az előfordulását közelebbről véve vizsgálat alá, mindenek 
előtt feltűnik, hogy igen jól rétegzett. A vékony lemezekre széjjel eső 
agyagrétegek különösen a rhyolittufa közelében sok kövületet tartal
maznak. Ezek sorából S c h r é t e r  Z.-nak a következők meghatáro
zását köszönöm:

Modiola marginata, E i c h w.
Tapes gregaria, P a r t s c h.
Ábra reflexa, E i c h w.
Cardium obsoletum E i c h w. var. vindobonense P a r t s c h.

E kövületes rétegekkel kapcsolatban még csak megállapítani 
kívánnám, hogy ez a lelőhely Gönc környékén —  ide számítva a 
Szabad-föld és Kuboly nevű dűlőkben már 1922-ben ismertetett ha
sonló lelőhelyeit1 —  a szarmát emeletbeli rétegeknek harmadik, a

1 V. ö. L i f  f  a A .: Geológiai jegyzetek Telkibánya, Gönc és Hejce környé- 
nyékéről. (A magy. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1920!— 1923-ról. Bpest, 1925. 
pag. 29— 30.)

Geologische Notizen über die Gegend von Telkibánya, Gönc u. Regécke. 
(Jahresbericht der königl. ung. Geologischen Anstalt für 191"?— 1924.) Bp. 1934, 
pag. 253— 259.
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Pusztafalu, Kis Bózsva és Alsókékekdnek 1928-ban talált előfordulásai
val együtt a hatodik kövületlelőhelye.2

A szarmata emeletnek ezek a fennebb említett agyag rétegei a 
rhyolittufa közelében, azzal megegyező dőlési viszonyokat'tüntetnek 
fel. Zsujta közelében viszont dőlésük iránya É-ra fordul. Mint ahogy 
itten, úgy a part többi részein is úgy a rhyolittufa, mint a reá települő 
agyag rétegei a Hernád völgye felé irányuló dőlést mutatnak. Ez az 
oka, hogy több helyen csuszamlás folytan kisebb-nagyobb rogyások, 
illetőleg suvadások bontották meg a partot. Ily lesuvadt parti részt 
találunk Zsujta közelében. Egész új és nagy méretű part rogyást látni 
Abaújvár közelében a 222 m magassági ponttal megjelölt domb É-i 
lejtőjén, ahol körülbelül 100— 150 m hosszúságban, körülbelül ugyan
oly szélességű földsáv lesuvadt, miáltal mintegy 30— 35 m magas fel
tárás keletkezett. Ez utóbbi azonban sajnos meg nem közelíthető, egy 
részt, mert aljában egy nagyobb tócsa támadt, másrészt, mert a felül 
képződött és egyre szélesedő repedések már előre jelzik a leszakadni 
készülő suvadásokat. Távolról pedig csak az látszik, hogy a feltárás 
alja felé a szürke agyag mind sötétebbé válik.

E feltárás tehát —  bár teriedelméné) fopva bizonvárn kitűnő 
betekintést nyújtana e vidék geológiai szerkezetébe —  megközelíthe
tetlensége miatt úgyszólván értéktelen.

Zsujta közelében az agyagrétegek feltárásaikat a Hernád hullám
verésének köszönhetik. Sok helyen, így a község közelében is a folyó
ból 8— 10 m magas és meredek falakat alkotnak és ezért szintén hozzá
férhetetlenek.

Ezek szerint nem állapítható meg a partnak se az É-i, se a D-i 
végén, hogy vájjon a benne feltárt rétegekben a fennebb elsorolt kö
vületek meglelhetők-e? Az azonban alig szenved kétséget, hogy ez az 
agyag még kövületmentessége esetében is a fent leírttal azonos. Mert 
nem csupán színe, finom lemezekben elváló rétegzettsége, hanem finom 
szemekből való szerkezete, tömöttsége stb. is az előbbivel teljesen meg
egyező.

Ugyan ezt az agyagot megtaláljuk a község D-i kijáratánál, a 
patak partjának a feltárásában, a Hársas malom közelében. Kövületet

2 V. ö. L i f f a  A.: Adatok Telkibánya, Hollóháza, Nagybózsva, Komlós és 
Pálháza környékiének geológiai viszonyaihoz. (A magy. kir. Földtani Intézet1 évi 
jelentései 1925—-1928. évekről. Bpest, 1935, pag. 176— 177.)

Beiträge zur Kenntnis der geolog. Verhältnisse der Umgebung von Telki- 
bánya, Hollóháza, Nagybózsva, Komlós und Pálháza. (Jahresbericht der . . . .  etc. 
für 1925— 1928.) Bp. 1935, p. 179— 181.)
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e helyen nem tartalmaz. Feltárása elég terjedelmes, azonban legna
gyobb részét a fentiekhez hasonló, egyre gyakoribb és nagyobb omlá
sok betemették. A szálban álló agyag feltárt magassága mindössze 
1.5 m.

b) A pleisztocén üledékeihez tartoznak mindenek előtt azok a 
kisebb-nagyobb kavics lerakódások, amelyek a Hernád partján a szár
mát emeletnek előbbiekben említett rétegeire települnek. Ezek az Aba- 
újvártól nagyobb megszakításokkal Zsujtáig nyomozható kavicslera
kódások annak a suvadástól véletlenül megkímélt terrasznak a mara
dékai, amelynek folytatása Zsujtától kezdve Göncön keresztül egészen 
Göncruszkáig tart.

Hogy vájjon e kavicslerakódások, valamint a fekvőjüket alkotó 
szármát emelet rétegei is a Hernád partjának Abaújváron tovább É-ra 
húzódó részében is meg vannak-e, azt a jövő vizsgálatok fogják el
dönteni.

A lösz közvetlen takarója a kavicsnak és némely helyen a rhyolit- 
tufának. A Hernád völgyétől K-felé egészen a hegységig elég nagy 
felszíni kiterjedést mutat. Vastagsága a Gönc-zsujtai mély útban 5— 6 
m-t, Csenkő patak partján a Szabad földdel szemközt pedig 10— 20 
m-t is meghalad.

Az eruptív képződmények Zsujtától K-re mintegy 1.5 km távol
ságban a —  már Telkibánya határához tartozó —  Hársas domb nevű 
hegyen és annak a Szabad föld felé ágazó lejtőjén terülnek el. A gönci 
őrhegy kiömléseihez tartozó, sötét színű pyroxén andezitek képviselik 
ezeket, aminők valamivel távolabb D-re, illetőleg K-re nagy tömegben 
vannak kifejlődve.

b) Gönc és Telkibánya környéke.

E vidéken végzett reambuláló felvétel alkalmával különösen azo
kat a helyeket kerestem fel, ahol annak idején már nem állt módom
ban megfordulni s ezért bizonyos fokú kiegészítésre szorulnak. Ezen 
kívül nagyon szerettem volna még a P á 1 f  y-tól annak idején Telki
bányán begyűjtött és ezidő szerint hozzá nem férhető próbák lelő
helyeit is kiegészítő gyűjtés céljából felkeresni. Ez utóbbi szándékom 
azonban nem járt eredménnyel, mivel az akkori szálerdő helyén jelen
leg egy átgázolhatatlan sűrűség terül el.

Még az egyes bányákat se tudtam megtalálni, bár hozzájuk még 
legutóbbi ottlétem idején is igen jól kijárt szekéruta.k vezettek. így hát
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meg kellett elégednem az azokat'megközelítő pontjainak a felkeresésé
vel. i

Ilyennek Ígérkezett a Gyepű- és Kányahegy között fekvő Bag- 
lyasvölgy, amelyből Ny-i irányban a Miske bányát, András bányát és 
a kaolinbányák egész sorát, K-felé pedig a Johanna bányát hajtották. 
Itt különösen az azóta üzembe helyezett kaolinbányák érdekeltek. A 
hely színén nyert értesülésem szerint azonban a hét táró közül csak az 
Andrásbányához legközelebb eső I. sz.-al megjelölt tárót nyitotta meg 
újból H a v a s  E n d r e  sátoraljaújhelyi lakos és társa. A táró előtt 
felhalmozott készlet nem csak az anyag jó minőségéről, de egyben a 
szorgalmas munkálatokról is tesz tanúságot.

A táróba sajnos nem juthattam be, mert a munka ép ittlétem 
idején szünetelt és erre az időre a táró bejáratát bezárták. A táró előtt 
lerakott tömegből azonban látni, hogy a kitermelt anyag sovány, de 
annál fehérebb kaolinból áll.

A Baglyasvölgyből a Kányahegy felé haladva, a középső kúp 
rhyolit előfordulását vizsgáltam meg. Tömött sűrű kőzete majdnem a 
Kányahegy nagy rétjéig nyomozható. Innen a Kányahegy Ny-i lejtő
jébe vágott Máriabánya tárnájának a felkeresésére indultam, de meg
találni hosszas keresés ellenére a nagy sűrűség miatt nem sikerült.

Telkibánya környékén még a vele határos Pányokhoz tartozó 
Nagyhegy, illetőleg Baltahegynek nevezett kúpon szálban álló fekete 
pyroxénandezit és a vele szemközt, a Nagyhegy patakán túl fekvő 
nyúlvány fekete andezitjének az előfordulását vizsgáltam meg, külö
nösen annak a megállapítására, hogy anyaguk vájjon mennyire egyező.

Gönc környékén mindenekelőtt a rhyolit hyalinos féleségeinek, 
az ú. n. Gönci szorosban levő különböző előfordulásait akartam rész
letesebben megvizsgálni. Perlit és horzsakő lelhető itt részben együtt, 
részben külön-külön kifejlődve.

A perlit ennek a Patakszerének is nevezett szorosnak mindjárt a 
Gönc felőli végén, az őrhegy déli lejtője tövében, a Felsőbalogh dűlő
vel szemközt áll szálban ritka szép kiömléseivel. A félfolyós tésztára 
emlékeztető ömlései a völgy felé hömpölyögnek. Szürke viaszszínü, 
több kamrára osztott gyöngyökhöz hasonló, töménytelen lithophysissel 
telt kőzete e helyen —  talán a vidék valamennyi előfordulása közül — 
a legszebb. Feltárása 3— 4 m magas. Tetején rhyolitrétegekkel válta
kozó tufás anyag, majd pyroxén tartalmú rhyolit látszik.

A perlit innen kezdve a szoros É-i lejtőjén, pyroxénandezittől 
való többszöri megszakítás után a Szalajka-liáznak nevezett erdőőri
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lakig és még azon túl is folytatódik. E lejtőn való kiömléseit részletesen 
csak a Szalajka-házig vizsgáltam. Innen a D-felé haladó és a Dobogó 
hegy K-i határát alkotó Kispalák nevű völgyben nyomoztam tovább. 
Mindjárt az elején a Dobogó hegy tövében látni egy nagy feltárását, 
amelyben a perlit lithophysisei egészen murvává esnek szét. Mintegy 
200— 250 m hosszúságban nyomozható a „Barátok klastromá“-nak 
nevezett rom felé. Ez utóbbit elhagyva, a Dobogó É-i lejtőjére vezető 
szekérút feltárásában, közvetlenül az előbbi lelőhely felett, újból szál
ban áll és valószínűleg az előbbinek jóval magasabban fekvő folytatása.

A Gönci szoros D-i lejtőjét, illetőleg a Felsőbalogh-völgy É-i lejtő
jét vizsgálva, mindjárt az elején találjuk a perlitet hosszabb darabon 
kifejlődve, éppen szemközt az őrhegyi előfordulással. K-felé haladva 
csakhamar laza rhyolittufa váltja fel, amelyben babszem, sőt mogyoró 
nagyságú perlit- és kisebb horzsakő zárványok ülnek. E lelőhely pon
tosan a 259 m magasági ponttól K-re fekszik, ahol a tufa K-felé 70° 
irányában 10° alatti dőlést mutat. Alig pár lépéssel odább, e rhyolit
tufa alatt szürke, szálas horzsakő van feltárva. A feltárás körülbelül 
8— 10 m magas. Ezután mintegy 60— 70 m-nyi kis darabon andezit, 
majd ismét perlit következik körülbelül 250— 300 m hosszúságban, 
amit azután egészen a Kispatak völgyéig pyroxénandezit vált fel.

Göncön a fentieken kívül még a rhyolittufának az előfordulása 
érdemel —  pontosabb kijelölése céljából —  némi behatóbb vizsgálatot. 
Meglehetősen elszórt kis foltokat alkot az andezit kiömlések szélein. 
Ehhez hasonló előfordulását találjuk a Gönci szoros Ny-i bejáratánál, 
az őrhegy DNy-i lejtője tövében, ahonnan a Kuboly felé vezető úton 
van nagyobb terjedelemben feltárva. Halavány sárgás anyagában sok 
horzsakövet tartalmaz. Sőt látni benne egészen üveges kőzetből álló. 
bombákhoz hasonló nagy, és szögletes zárványokat is. Közelebbről 
megvizsgálva ezek friss töréseit, azt látni, hogy a kőzetet finom perlit- 
és horzsakő szemcsék váltakozó rétegei alkotják.

Tovább D-re a téglavetővel szemközt szálban áll a horzsaköves 
és perlitszemes rhyolittufa. Feltárásának déli végén rétegeit andezit töri 
át. É-i részében viszont csak nagyobb tuskóalakú kibúvásai látszanak. 
A Kisistenberg felé haladva a rhyolittufát agglomerátos andezittufa 
váltja fel, amely tele van andezit rapillivel. A Kisistenberg mély dülő- 
útjában a rhyolittufa újból kibukik és a Potamides sp. kimállott nyo
maival telt, akárcsak a Szabad földön. Kisebb foltot alkot még a Lyuk 
nevű dűlőben is.

17
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A rhyolittufa egy újonnan talált szép feltárását látni a Nagysáv 
nevű dűlőben. Anyaga majdnem hófehér és tele van horzsakővel és 
kisebb perlit szemcsével. Szelvénye következő: legfelül —  alig néhány 
ujjnyi talajréteg alatt —  horzsakő törmelék van mintegy 1.8 m maga
san feltárva. A horzsakő törmelék mérete dió s fej nagyság között vál
takozik. Alatta finom szemű rhyolittufa települ, amely tele van horzsa
kő- és perlit szemekkel. Rétegei ÉNy. felé 310° irányában 8— 10° alatt 
dőlnek.

A feltárással szemközt, a mély út másik oldalán a horzsakő tör
melékre 1.8— 2.0 m vastagságban teljesen legömbölyített pyroxénan- 
dezitből álló görgetett lejtőtörmelék települ. Míg távolabb É-ra hordó 
nagyságú fekete pyroxénandezit bombák foglaltatnak a rhyolittufában.

Göncön a pyroxénandezitnek egy új előfordulását a Felsőbalogh- 
völgy és Kuboly szőlői között a Patakszerétől É-ra vezető mély víz
mosás két oldalán találtam. Anyagát kisebb kőfejtőben fel is tárták.

Végül érdemesnek találom még megemlíteni, hogy a Helletől D- 
re eső és Kavacsos-nak nevezett lejtő agglomerátos andezittufájának 
hordó, sőt 1— 2 kbm-t kitevő bombái igen sok helyen víztiszta átlátszó 
hyalinnel vannak bevonva. Fürthöz hasonló gömbös kiválásai kender
mag, sőt borsó nagyságúak. Ezen az opál féleségen kívül kisebb- és 
vékonyabb erekben, majd belőlük, kimállva, hófehér tejopál is gya
kori e helyen.

Mint különös érdekességet felemlítem, hogy u. e helyen a non- 
tronit-hoz sorolt ungvárit néven ismert chloropál (3Si02. Fe203 +  
5H2O) is lelhető. Szép csízzöld színű, vaskos és részben opálszerű, 
részben földes kifejlődésü darabjai e helyen elég gyakoriak. Mikro- 
chemiailag vizsgálva ezen ásványt: pora oxydáló lángban nem olvad, 
hanem megfeketedik és mágnesessé válik. Koncentrált K (OH)-bán 
azonnal megbámul, sőt megfeketedik. A borax-gyöngyöt pedig oxy
dáló lángban sárgás-zöldre festi. A nyelvhez tapad. Mindezek a saját
ságok az ungvárit helyes meghatározására utalnak.


