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Az utasításban felsorolt valamennyi területet bejártam és mindegyik
ről mintákat is gyűjtöttem, azonban az idő rövidsége miatt csak a simái 
előfordulásokat tudtam aknákkal feltárni, összesen 17 mesterséges fel
tárást készíttettem (13 aknát és 4 bevágást). Mielőtt a jelentésem tulajdon
képpeni részére térnék, különös köszönetemet kell kifejeznem L i f f a  
A u r é l  m. kir. földtani intézeti ny. igazgató úrnak azért a szívélyes, 
minden részletre kiterjedő útbaigazításért, mellyel nagymértékben elősegí
tette munkámat; továbbá R o z l o z s n i k  P á l  m. kir. földtani intézeti 
h. igazgató úrnak, ki helyszíni látogatásával tisztelt meg és tanácsaival 
támogatott.

W e i n  G y ö r g y  dr.  kartársam, akit a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatósága hozzám segítségül beosztott, az aknázásokat és azok bemé
rését végezte. Két térképvázlatát mellékelten közlöm.

A felvett terület túlnyomóan kitörésbeli kőzetekből áll. A legidősebb 
képződmény Erdőbénye déli végén, az andezit kőbányával szemben lévő 
Barnamáj-hegyen található homokos agyag. Ez az agyag piroxénandezit- 
tel érintkezik és az andezitnél idősebb, mivel az érintkezési felületen 
néhány cm vastagságban kontaktushatás, pörkölés figyelhető meg. Az 
agyagban szarmatakori Cardiumok találhatók. Az agyag felett az idő
rendben következő képződmény, durva horzsakőtartalmú, laza, réteg- 
zetlen riolittufa fekszik. Ilyen laza horzsaköves riolittufa található a 
Mondoha-hegy déli oldalán is, ahol 10— 12 méter mély barrancoszerű 
vízmosások tárják fel keresztrétegzésű padjait. A ravaszmájhegyi riolit
tufa fejtőben a puhább tufában egy kemény kovasavval átitatott függő
leges riolittufa telér van, melynek csapása 10— 190°.
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A riolittufa kovasavval átitatott kvarcittá vallott módosulata Erdő- 
bénye fürdő mellett nagyobb tömegben található. Ez a kvarcittá alakult 
riolittufa nagyobb lakkoiit köpenyén keletkezett.

• A simái medencében a riolittufa rétegei között kvarcitok, diatomá- 
ceás palák, kaolin és bentonitszerű agyagok .találhatók. Ezek közt helyen
ként a régóta ismert szarmatakori növénylenyomatokat tartalmazó réte
gek is meg vannak.

Ezek a kvarcitok, kaolin és agyagfélék riolittufákból keletkeztek a 
simái medencében rendkívül erősen jelentkező posztvulkános hatásokra. 
A  posztvulkáni jelenségek utolsó nyoma a simái medence északnyugati 
peremén az andezit határhoz közel riolittufában mélyített aknákban ész
lelhető CO2 szivárgás.

A riolittufák lerakodását követték az andezit erupciók. Kétféle ande
zitet különítettem el a bejárt területen. Az idősebbik amfibolos piroxén 
andezit, mely csupán a Mondoha-hegy 497 m-es csúcsának délnyugati 
lejtőjén található. Ugyanitt a kőzet agglomerátuma is kimutatható, mely
nek repedéseiben hyalitopál erek találhatók.

Az összes többi andezitet piroxén andezit név alatt foglaltam össze.

Részletesebb kőzettani vizsgálat alapján bizonyára több típus külön
böztethető meg a piroxén andezitek között, azonban földtani szempont
ból mindenesetre egységes csoportot alkotnak.

Kémiai és ennélfogva ásványtani összetételük, szinük elég változatos. 
Közös vonásuk, hogy mindben együtt található a hipersztén és az augit, 
azonban e két ásvány közti arány minden előfordulásban más. E kőzet
csoport legbázisosabb tagja az erdőbényei Szokolya 610 m csúcsának 
kőzete, melynek leírásával L i f f a  A u r é l  dr. műegyetemi rk. tanár úr 
foglalkozik.

A piroxén andezitek csoportjába foglaltam bele azokat a vörösbarna 
színű kőzeteket is, melyek végleges hovatartozását csak részletes vegyi és 
kőzettani vizsgálat döntheti el. Makroszkóposán csak földpátlécek figyel
hetők meg, színes elegyrészek szabad szemmel jóformán egyáltalán nem 
láthatók. Mikroszkóp alatt rendesen erősen üveges alapanyagúak, szöve
tük a piroxén andezitek szövetétől eltérő, inkább a riolitokhoz hasonló, 
a szines elegyrészek közül piroxén található bennük. Ilyen kőzetek az 
erdőbényei Mulató-hegy tetején, a Barnamáj-hegy tetején, az erdőbénye- 
fürdői Halásztető 369 m csúcsától délre lévő völgyben és a Várhegy 
vonulatában találhatók, továbbá a szegi Poklos-hegy csúcsától délre. 
Ugyancsak hasonló kőzet van a Nagy-Ösztövéren is.



SIMA, ERDŐBÉNyE ÉS SZEGILONG 1247

Mivel az előfordulások túlnyomó részén ezek a kőzetek szoros érint
kezésben vannak a piroxénandezitekkel, továbbá a mikroszkóppal fel
ismerhető színes elegyrészük augit, pontosabb vizsgálatok hiányában a 
piroxénandezitek színes elegyrészben szegényebb fajtájának tekintem őket.

A piroxénandezitek zöldkövesedett pirittartalmú változata az Erdő- 
bénye-abaujszántói út nagy kőhídja mellett riolittufában lakkolit for
májában jelenik meg.

Általában véve az andezitek fellépési formája a Hegyaija területén 
gyakran kimutathatóan a lakkolit forma (ilyen pl. a tokaji Nagy-hegy 
kvarctartalmú andezitje is).

A piroxénandezitek agglomerátuma kisebb területen található, sok
szor nagyon nehéz eldönteni, hogy lávával vagy agglomerátummal van-e 
dolgunk.

A piroxénandeziteknél fiatalabbnak látszik morfológiai helyzeténél 
fogva a Mondoha-hegy riolit kőzete. Ezen a riolit vulkánon még hatá
rozottan észrevehető, hogy a kulminációs pont tájékáról lávaárakat 
bocsátott a riolittufa és andezit előtérre. Különösen jól észlelhető a Fel- 
hegy-csúcstól délnyugat felé lejtő lávaár, mely mintegy 500 m t. sz. f. 
magasságból 220 m t. f. sz. magasságig ereszkedik le. Perlit előfordulás a 
Mondoha Hidegoldal felé eső lejtőjén, továbbá a Nagy-Meszes és Szár
hegy közti gerincen van.

Legfiatalabb kőzet az a hatalmas hidrokvarcit takaró, mely Simától 
délkeletre található. A  Csonkáson növényi szárak lenyomatát lehet a 
hidrokvarcitban találni, e leletek alapján kovasavtartalmú vizű tavak 
lerakódásaként foghatók fel a hidrokvarcitok és már valószínűleg a 
pliocén-korszakban keletkeztek.

Ezeket a hidrokvarcitokat meg kell különböztetni a riolittufákból 
keletkezett kvarcitokcól, melyek a mélységben keletkeztek a lakkolitok 
szegélyén.

Figyelmet érdemelnek a posztvulkános jelenségeknek azok a nyomai, 
melyek a simái medence északnyugati peremén Aranyosfürdő és Sima 
közt a Fekete-hegy, Kőkorsó-hegy piroxénandezitjének szélén észlelhetők. 
A piroxénandezit repedéseiben számtalan opállal és kvarccal kitöltött 
telér, a simái vízvezeték forrása táján elbontott, opálosodott kloritosodott 
andezit, Sima faluban mélyített aknákban opállal átitatott és kloritoso
dott andezit mutatják a posztvulkános hatásokat.

Kétségtelen, hogy a simái medence a harmadkor végén poszt
vulkános kovasavas hőforrás működésének és CO2 feltöréseinek helye 
volt. Ezek hatására képződtek a megfelelő összetételű lyukacsos riolit- 
tufából a kaolin- és bentonitszerű agyagelőfordulások.
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(Megjegyzem, hogy az újabb vegyi és röntgenspektrográf iái vizs
gálatok szerint a Hegyaljáról régebben leírt kaolin előfordulásoknak leg
alább is egy része muszkovitagyagnak bizonyult.)

AZ ELŐFORDULÁSOK ISM ERTETÉSE.

/. Sima. A falu területén fekvő kaolin-medence.

Ez a kaolinelőfordulás andezit közelében riolittufáhan van a 
templom és a tanítói ház között. Felszínre seholsem bukkanik, csak a 
faluban ásott kutak és a most telepített aknák segítségével tudtam az elő
fordulás körülményeit tisztázni. A kaolinos rétegcsoport fedője itt egy 
homokszerű andezit málladék (andezit dara). Alatta riolittufa és hidro- 
kvarcit rétegekkel váltakozó fehér és halvány rózsaszínű agyag (kaolin?) 
következik. Bányanedves állapotban jól látható a régi tufa szövete, 
amelyből ez az agyag keletkezett. A telep közvetlen fekvőjét nem tudtam 
az aknákkal elérni, a geológiai viszonyok alapján azonban a fekvő nem 
lehet más, mint a környező andezit.

A fehér agyag (kaolin?) vastagsága (a közbetelepült egyéb rétegek 
leszámításával) 6.70 m. A  valódi vastagság azonban kétségkívül nagyobb, 
mivel az általam' telepített legmélyebb akna csak 13.50 m volt, holott 
a falu kútjai még 18—20 m mélységben is fehér agyagot találtak. A  fehér 
agyag (kaolin?) az andezit fekvőnek egy kis medencéjét tölti ki. A me
dence ellipszisalakú, hosszabbik átmérője északkelet-délnyugat irányú és 
190 m hosszú, rövidebb átmérője 100 m hosszú. Az ellipszisalakú medence 
területe 14915 m2.

A feltárt anyag mennyisége tehát kereken 100000 m3 (cca 200000 
tonna). A  remélhető mennyiség a falubeli kutak szerint a megadott 
mennyiségnek a kétszerese is lehet.

A későbbi laboratóriumi vizsgálatok fogják tisztázni, hogy ez a 
fehér agyag valóban kaolin-e és hogy kerámiai célokra felhasználható. 
A szegilongi kaolinnal összehasonlítva megállapítható, hogy a simái 
kaolin ú. n. zsíros (fetter) agyag, míg a szegilongi száraz (mager) agyag. 
Ezért külsőleg a két anyag nem azonos, ha a szegilongi valóban kaolin, 
úgy a simái valószínűleg más agyag ásvány lesz.

Az előfordulás kitermelés szempontjából nem valami kedvező, te
kintettel arra, hogy legnagyobb része a falu házai és főútja alatt van. 
A  bányászást sőt még a kutatást is rendkívül megnehezítik a telep» fedőjé
ben és magában a telepben is megtalálható 0.5 —1.0 m vastag hidro-



SIMA, ERDŐBÉNyE ÉS. SZEGILONG 1249

kvarcit rétegek. Az. aknák mélyítésekor is helyenkint csak robbantással 
tudtam ezeket a kvarcit rétegeket áttörni.

A szállítás legcélszerűbben Abaújszántó vasútállomásra történhetik, 
mely a teleptől 1 1  km-re van. Ebben az irányban az út végig lejt, emel
kedés nincs. Mivel a falu az erdőbénye-abaújszántói műútról csak 1.5 km 
távolságban van és ez a 1.5 km is jókarban tartott út, a szállítás teher
autókkal is történhetik.

2. Sima. A községtől délkeletre a Sas-patak völgyében fekvő fullerföid-
szerű agyagelőfordulás.

Ez a sárgásfehér színű riolittufából képződött agyag (fuller-föld?), 
andezit közelében, riolittufa és diatomapala rétegekben van. Az agyag
réteg a Sas-patak medrében egy ponton a felszínen is megtalálható. 
A  fedője riolittufa, diatomapala és hidrokvarcit. Fekvőjét az aknák 
seholsem érték el, a geológiai viszonyok alapján a fekvő a környező 
andezit lesz. Az agyag nem teljes egészében fehérszínű, hanem sok helyen 
a repedései mentén sötétbarna vagy fekete színű, a színeződést valami 
organikus anyag okozza. (Talán szenesedett növényi maradványok). Az 
agyagban. 10—20 cm vastag kovasavval átitatott növénylenyomatos 
diatomapala rétegek vannak.

Az agyag (fuller-föld?) feltárt vastagsága (a közbetelepülések leszá
mításával 5.5 m.

Az aknázással feltárt terület eddig mintegy 75X200 m = 15000 m2.
A jelenleg feltárt mennyiség tehát kereken 80000 m3 (cca 150000 

tonna).
A  telep folytatását részben a mostani aknáktól, délnyugat felé a Sas

patak mentén kell keresni. Mivel a rétegek dőlése itt délnyugati, ebben 
az irányban a telepet mindig mélyebben lehet csak megtalálni és fedőjé
ben egyre vastagabb hidrokvarcit réteggel kell számolni. A  telep csapás
irányban való folytatását a Sas-pataki felszíni kibúvásnál a fedő hidro
kvarcit réteg alatt délkeleti irányban telepített táróval lehetne feltárni. 
Mindezek a feltárások már komoly bányamunkálatokat kívánnak, egy
szerű fúróberendezéssel a hidrokvarcit és a kovasavval átitatott diatoma
pala rétegek miatt nem lehet boldogulni. A szállítás innen is Abaújszántó 
felé történhetik, azonban az erdőbénye-abaújszántói műútig a Sás-patak 
mentén mintegy 1200— 1300 m utat kellene készíteni. Ebben az irányban 
az abaújszántói vasútállomásig a műúton 1 1  km-es távolságra kellene az 
anyagot szállítani.
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1. Alluvium.
2. Bentonit.
3. Diatomáceás pala, 

Diatomeenschiefer.

4. Hidrokvarcít. 
Hydroquarzit,

5. Propilitesedett andezit. 
Propylizíerter Andesit.

6. Rioíittufa.
Rhyolittufa,

7. Tárna.
Stollen.

8. Kutatóakna. 
Schurfschacht.
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Természetesen itt is a későbbi laboratóriumi vizsgálatok hivatottak 
megállapítani, hogy valóban iparilag is felhasználható fuller-föld-e az itt 
leírt agyagelőfordulás.

j .  Erdobénye N  agy-Mond oh a-h egy déli oldalának árkai. (Fuller-föld
szerű agyagelőfordulás).

A Sima és Erdobénye közti Nagy-Mondoha-hegy legnyugatibb völ
gyében, mely a Sas-patakkal párhuzamosan, tőle keletre mintegy i km-re 
az erdőbénye-abaújszántói műét nagy hídjától a hegy nyugati végéhez 
vezet, a hídtól mintegy i km távolságban íuller-földszerű agyaggá elvál
tozott riolittufa található. Minősége megegyezik a Sas-patak hasonló 
agyagjával, a saspataki előfordulás csapásában van és így kétségkívül 
annak a folytatása. Fedője itt is hidrokvarcit, diatomapala és riolittufa. 
Fekvője riolittufa.

Amennyiben a saspataki és a mondohahegyi előfordulás a két völgy 
közti hegyhát hidrokvarcit takarója alatt megszakítás nélkül folytatódik 
egymásba, úgy ez az i km csapáshosszú előfordulás komoly értékű lehet.

Az összefüggés kimutatása csak komoly bányaműveletekkel lehet
séges, mert az ismeretlen, esetleg nagy vastagságú hidrokvarcit takaró 
egyszerű fúróberendezéssel vagy aknákkal nem törhető át.

Az előfordulás anyagát a völgy nyugati oldalán, a domboldal 
rossz szekérútjain, mintegy 800 m-t kellene szállítani az erdőbénye- 
abaújszántói műútig. A műúton célszerűbb lenne az anyagot Erdobénye 
felé szállítani a vasúthoz, mivel Abaújszántó felé erős emelkedés van. 
A műúton az erdőbényei kőbánya MÁV vasúti rakodójáig 15 km távol
ságba kellene az anyagot szállítani.

A Nagy-Moncioha-hegy többi völgyében csupán kőporszerű riolit
tufa van, hasznosítható anyagot nem találtam.

E helyen kell rámutatnom arra az összefüggésre, mely a hidro- 
kvarcitok (tehát posztvulkános hatások) és a hasznosítható anyagok 
között (látható. Simáitól a Mondohia-hegyig, ameddig a hidrokvarcit takaró 
terjed, mindenütt hasznosítható anyagok (kaolin, fuller-földszerű tufa, 
diatomapala) kísérik. Amint a hidrokvarcit előfordulás megszűnik, a 
hasznosítható anyagok is eltűnnek.

4. Erdobénye. tíarnamájhegyi Bakó szöllő kaolinelőfordulása.

A hegytetőn lévő pincében riolittufa van feltárva, melynek egyik- 
másik rétegében a földpátok kaolinná alakultak át és így a tufa több-

79
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kevesebb kaolint tartalmaz. Mivel Németországban kaolinos kötőanyagú 
homokkövekből kitermelik iszapolással a kaolint, itt is lehetne a laza 
tufa iszapolásával kaolint termelni. Ezeknek a félméter vastagságú kao
linos rétegeknek az iszapolása azonban még a közeli Holt-patak vizéneK 
felhasználása esetén sem biztosíthatna rentábilis termelést.

Megemlíthetem azonban, hogy a Bakó-féle szöllőben közvetlenül a 
lakóház mellett egy lejtős akna és ebben egy kút is ..van, melyből 28 m 
mélységből a tulajdonos kaolint termelt ki és ezt el is adta egy vállal- 
kozónak. Jelenleg a kút és az akna betömve és víz alatt áll, úgyhogy 
csak a bejáratnál lévő bombákkal teli horzsaköves riolittufát tudtam 
megfigyelni.

A Bakó szöllőtől a Várhegy felé terjedő lankás hegyoldalban a Vár
hegy északi oldalán lévő kelet-nyugat irányú völgyig mintegy negyed 
négyzetkilométer területen a nyirokkal fedett felszín alól kis gödrökből 
diatomapala került elő. Ezt a területet érdemes lenne aknákkal átkutatni, 
mivel ezen a Bakó szöllőnél sokkal mélyebben fekvő területen- remélhető, 
hogy aránylag kis mélységben megtalálható az esetleges kaolin-réteg. 
Mivel ez 'a terület részben szöllő, számítani kell arra, hogy a kutató 
aknák által okozott kárt meg kell téríteni.

j .  Erdöbényefürdő. Kápolna melletti tárna.

A tárnában végig riolittufa van feltárva, melyben helyenkint kao
linos tufa, timsós kék agyag és fehér agyaggá változott tufa van.

E rétegek fedője kvarcittá átalakult tufa, fekvője feltárva nincs. 
Mivel ez alatt a táró alatt a völgyben egy másik tárna is van, mely 
szulfátos" vízzel van tele és ezek a szulfátos vizek a hajdani ércbánya 
szulfidos andezitjéből képződtek, valószínűnek tartom, hogy a kaolinos 
tufák fekvője ez az andezit

A felső táróból három mintát gyűjtöttem, a bejárattól számítva 
8.70 m, 40.70 m, 48.50 m mélységből. A laboratóriumi vizsgálat fogja 
eldönteni, hogy ezek az anyagok valóban kaolinok-e és iparilag haszno- 
síthatók-e? A tárnában látott tiszta anyag minősége azonban nagyon 
kevés; legnagyobbrészt vasoxiddal és különféle szulfátokkal szennyezett 
rétegek találhatók. Egyes' rétegekben gipsz is van apró kristályok alak
jában.

Egészben véve ezen a területen a további kutatás már fsak a fürdő 
miatt is igen költséges és körülményes lenne (pl. jogi és gazdasági jellegű
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viták a fürdő védőterülete miatt). A jelenlegi feltárás nem sok remény
nyel biztat nagyobb mennyiségű tiszta kaolin kitermelésére.

6. Szegilong. Kaolinbánya.

A kaolin előfordulást kelet felől a Poklos és Hosszumáj hegyek 
andezitje, nyugatról a Cigány-hegy mellékgerincének andezit és andezit- 

breccsa vonulata határolja. A kettő közti keskeny, nyirokkal fedett 
medencét a mesterséges feltárások szerint riolittufa alkotja. A  kaolin 
ebben a 750X250 m nagyságú medencében közelítőleg észak-déli irányú 
tömeget alkot. A  kaolin és a kőporszerű riolittufa minden átmenet nélkül 
folytatódik egymásba. A bányászat jelenleg négy szintben folyik.

A feltárt kaolin mennyiségét, mivel sem térkép nem állott rendel
kezésemre, sem felmérést nem végezhettem, csak becsléssel állapíthattam 
meg. Eszerint jelenleg a feltárt kaolin mintegy 150—-200 m hosszú, 20 m 
széles és 38 m vastag telepet alkot (kereken 150000 m3). A telep fekvőjét 
még nem érték el, úgyhogy a telep vastagsága nagyobb mint a megadott 
38 m.

A kaolin teljesen fehér, tiszta száraz (mager) agyag, mely egészen 
eltér az eddig felsorolt többi zsíros (fetter) agyagoktól.

A  kaolin-telep és andezit kontaktusán néhány m vastag vörösagyag 
található, melyben andezittömbök vannak. A vörösagyag felszíni ki
búvását egy ponton megtaláltam.

A telep folytatását csak mesterséges feltárásokkal lehetne meg
keresni, mivel a hegyoldalakba bevágódott árkokban csak vastag nyirok 
található. Csupán néhány andezit és riolittufa kibúvást tudtam a nyirok 
alatt megtalálni.

A bánya távolsága a vasútállomástól 3 km.

Az aknák és bevágások szelvénye.

I. akna. Simái templom udvara.
0.00—0.20 m húmuszos nyirok,
0.20—0.80 m piroxénandezit. . . . .

II. akna. Sima, Ligetmajör felé vezető út mellett, Roth. János telkén.
0.00— 1.70 m húmuszos nyirok,
1.70— 2.40 m nyirok legömbölyödött andezit darabokkal,
2.40-—4.30 m teljesen elmállott andezit,
4.30— 5.45 m piroxénandezit, • - ~ - ■

79'



III. akna. Sima, Csonkás északkeleti lejtője, Horváth József földjén, 

o.oo— 1.20 m humuszos nyirok,
1.20- —4.80 m szerkezetnélküli sárgásrózsaszínű nyirok (andezit

málladék),
4.80— 9.20 m rózsaszínű mállott andezitdara.

IV. akna. Sima, Sas-patak, Hess András földje.

0.00— 1.50 m humuszos nyirok,
1.50—  2.40 m plasztikus szürkeagyag kvarcit törmelékkel,
2.40— 4.50 m átázott bentonit,
4.50—  5.80 m száraz bentonit,
5.80— 6.10 m diatomaceás pala,
6.10—6.85 m bentonit,
6.85—7.00 m diatomaceás pala,
7.00—7.20 m bentonit,
7.20— 7.40 m diatomaceás pala,
7.40—  8.60 m bentonit (tufaszövet maradványaival),
8.60— m diatomaceás pala.
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V. akna. Sima, Soltész József földje az iskola kertje mögött.

0.00— 1.80 m humuszos nyirok,
1.80— 3.50 m nyirokká mállott andezit,
3.50— 3.70 m mállott andezit épebb piroxénandezit darabokkal.

VI. akna. 
földjén.

Sima, Sas-patakhoz vezető árokban, Merényi Dániel

0.00— 1.00 
1.00— 1.85 
1.85— 3.50 
3.50— 3.60

3.60—3.65

m humuszos nyirok,
m szürke zsírosagyag kvarcit törmelékkel, 
m rozsdabarna színű nyirokká mállott andezit, 
m fekete színű mangánoxidos nyirok (az andezitszövet 

megmaradt nyomaival), 
m nyirokká mállott andezit.

V II. akna. Sima, Hess Lajos udvara, az iskolától északra.

0.00—3.90 m humuszos nyirok (0.50 m prehisztorikus cserép- 
töredékek),

3.90—6.80 m sárga nyirokká mállott andezit (az andezitszövet 
megmaradt nyomaival),

6.80—9.30 m nyirokká mállott andezit.
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V i l i .  akna. Sima és Sas-patak közt fele úton, Breitenbach József 
íjén.

o.oo— 1.30 m humuszos nyirok,
1.30—  2.70 m átmosott nyirok, legömbölyített kvarcit és andezit

darabokkal, alján szürke agyag.
2.70—  j.40 m nyirokká mállott andezitdara,
5.40— 5.70 m zöldszínű tömött, bentonitszerű agyag,
5.70—  7.90 m zöldes színű laza iimonitos bentonitszerű agyag.

Ettől a mélységtől kezdve fúrással feltárva.
7.90—  8.80 m zöldes színű laza Iimonitos bentonitszerű agyag,
8.80— n .8 o m  barnaszínű mállott andezit.

IX . akna. Simától délkeletre mintegy 100 m-re, Kienes János földje.

0.00— 1.50 m húmuszos nyirok,
1.50—  2.00 m mállott andezit.

X . akna. Sas-patak mellett IV. aknától mintegy 100 m-re délre.

0.00— x.oo m húmuszos nyirok,
1.00—  2.50 m szürke plasztikus agyag nagy andezit és kvarcit

tömbökkel,
2.50— 3.70 m átmosott nyirok, kvarcit, andezit és diatomaceáspala

törmelékkel,
3.70—  5.10 m átmosott barnaagyag,
j . io —7.30 m szürkeagyag diatomaceáspala törmelékkel,
7.30—  7.90 m zöldszínű bentonitszerű agyag,
7.90—  8.10 m fehérszínű bentonit,
8.10—9.50 m laza szerkezetű keveredett bentonit.

X I. akna. Sima, Fő-utcán, iskolával szemben.

0.00— 3.70 m húmuszos nyirok,
3.70—  5.00 m kvarcitosodott riolittufa (kevésbé kemény),
5.00—  6.00 m kvarcit,
6.00—  6.15 m átmeneti réteg kvarcit és kaolin közt,
6 .15—7.60 m nagyszemű szürke, néhol rózsaszínű kaolin jól látható 

tufaszövettel (átalakult riolittufa),
7.6o— 7.80 m fehér tömött kaolin,

7.80—7.90 m rózsaszínű tömött kaolin,
7.90—  8.90 m fehér puha kaolin,
8.90—  11.9 cm  nagyszemű fehér kaolin, jól látható tufaszövettel

(átalakult riolittufa),



1256 FÖLDVÁRI

1 1.90— 12.50 m rózsaszínű kvarcitosodott riolittufa,
12.50—  13.50 m rózsaszínű kaolin, jól látható tufaszövettel (átala

kult riolittufa),
CO2 ömlés,

13.50—  14.00 m kvarcit.

X II. bevágás. Sas-patakban andezit feltárás mellett IV. aknától 
északkeletre.

0.00— 1.25 m humuszos nyirok andezit és kvarcit törmelékkel.

X III. bevágás. Sas-patakban andezit és bentonit feltárás között 
kvarcit pad felett

0,00—0.80 m humuszos, nyirok,
0.80—2.20 m patakhordalék, szürkeagyag, andezit, kvarcit, diato- 

maceás pala törmelékkel.

X IV . bevágás. Sas-patak bentonit feltárás.
0.00—0.70 m kvarcit,
0.70— 0.90 m diatoma-föld,
0.90— 1.25 m zsíros agyagos zöldszinű bentonittá alakult riolittufa, 
1.25— r.35 m agyagba ágyazott töredezett diatomaceás pala,
1.35— 1.45 m bentonittal kevert agyag,
1..45— 1.55 m diatomaceás pala,
1.55— 1.60 m bentonittal kevert agyag,
1.60— 1.85 m diatomaceás pala,
1.85— 2.25 m zsíros agyaggá alakult riolittufa,
2.25 — 3.90 m bentonit.

X V . akna. Sas-patak jobboldalán.
0.00— 1.20 m humuszos nyirok,
1.20—  2.90 m nyirok, nagy andezit és kvarcit tömbökkel és

kavicsokkal,
2.90— 3.20 m sárgászöld homokos agyag,
3.20—  3.70 m fehérszínű nyugat felé kiékelődő bentonit,
3.70—4.30 m zöldszínű kvarcitosodott riolittufa,
4.30— 5.00 m sárgaszínű szennyezett bentonit.

X V I. bevágás. Erdőbénye-abaújszántói műút kőhícPjához 
patak diatomaceás pala feltárásánál.

0.00— 1.00 m törmelék, alatta humuszos nyirok,
1.00— 1.90 m riolittufa, diatoma-föld vékony rétegeivel,

vezető
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1.90— 2.00 m fehér diatoma-föld,
2.00—2.80 m barnaszínű kvarcit (májopál),
2.80— 3.65 m laza, durvaszemű riolittufa, 
3.65— 3.90 m repedezett kvarcit pad,
3.90—  5.40 m horzsaköves riolittufa.

X V II. akna. Erdőbénye-abaújszántói 
bentonit feltárása mellett.

műút kőhídjához vezető patak

0 00— 1.00 m nyirok,
1.00— 2.50 m nyirok diatomaceás pala törmelékkel,
2.50— 3.20 m kvarcit,
3.20— 5.70 m bentonit.

Függelék.

G r o f c s i k  J á n o s  felsőipariskolai tanár űr néhány gyűjtött 
mintát megvizsgált kerámiai szempontból. Vizsgálatainak eredményét 
az alábbiakban állította össze:

I. minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból a táró szájától 
■ 8.70 m-re. Fehérszínű, zöldes és barna színnel tarkázva. Könnyen őröl
hető, vízzel könnyen beázik, eléggé képlékeny.

05a. Segerkupnál kiégetve világosvörös (rózsaszínű). Nem tűzálló. 
Gyakorlati értéke nincs.

I I . minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból, a táró szájától 
40.70 m-re. Légszáraz állapotban könnyen törhető, zöldesszürke agyag, 
barna foltokkal, vízzel könnyen beázik, képlékeny.

05a. Segerkupnál kiégetve sárgásvörös színű. Nem tűzálló. Gyakor
lati értéke nincs.

III. minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból, a táró szájától
48.5 m-re. Zöldesfehér színű barna foltokkal. Nehezen aprítható. Vízzel 
beáztatva képlékeny és ragadós.

05a. Segerkupnál kiégetve világosvörös színű (rózsaszínű). Nem 
tűzálló. Gyakorlati értéke nincs.

IV. minta. Szegilong, kaolinbánya. Szép fehérszínű, könnyen beáz
tatható, beáztatva sovány, alig formálható.

05 a. Segerkupnál égetve sárga. A kiégetett próbalap tele van repe
déssel. Tűzállósága 34—35 Segerkup. A kaolinbánya mintáit L i f f a  
A u r é l  dr. 1935. évben begyűjtötte, erről szóló vizsgálati jelentésünkben 
használhatóságáról részletes véleményt adtunk. Különben a kitermelt 
kaolint finomítóban a „Kaolinművek R.-T.“  iszapolja és forgalomba
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hozza, főleg mint papírgyártásnál használható kaolint. Az iszapolt kaolin 
finom kerámiai célokra nem alkalmas.

V. minta. Sima X I. ákna Fő-utcában, iskolával szemben: 6.00—7.60 
m mélységből. Szürkésfehér színű, vízzei könnyen beázik. Sovány, 
nehezen formálható.

05a. Segerkupnál kiégetve sárgaszínű. Nem tűzálló. Gyakorlati 
értéke nincs.

VI. minta. Sima IV. akna, Sas-patak mellett 4.50— 5.80 m mély
ségből. Szürkésfehér színű, könnyen aprítható, vízzel könnyen beáztat
ható. Nagyon sovány, alig formálható.

05a. Segerkupnál sárgaszínűre ég, tűzállósága 3 1— 32 Segerkup. 
Kerámiai célra nem használható, mert ilyen alacsony tűzállóságú agyag
ból van hazánkban elég olyan, amely ennél sokkal képlékenyebb.
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JELMAGYARÁZAT: — ZEICHENERKLÄRUNG:

Alluvium.
Alluvium.

Nyirok, talajtakaró.
Nyirok, Schlich Humusdecke.

Vörösagyag andezit és kaolin érintkezésén.
Roter Ton an der Berührungsstelle von Andesit und Kaolin.

Hidrokvarcit.
Hydroquarzit.

Riolit.
Rhyolit.

Piroxénandezit agglomerát.
Pyroxenandesit-Agglomerat.

Piroxénandezit.
Pyroxenandesit.

Amfibolos piroxénandezit agglomerát. 
Amphibolführendes Pyroxenandesit-Agglomerat.

Amfibolos piroxénandezit.
Amphibolführender Pyroxenandesit.

Andezittől megpörkölt riolittufa.
Durch den Andesit angebrannter Rhyolittuff.

Elkovásodott riolittufa.
Silifizierter Rhyolittuff.

Riolittufa.
Rhyolittuff.

Andezittől megpörkölt szarmatakori tengeri agyag.
Von Andesit angebrannter sarmatischer mariner Ton.

Szarmatakori köyületes tengeri agyag.
Sarmatischer mariner Ton mit Petrefakten.
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