
FÜZÉRRADVÁNY KÖRNYÉKÉNEK HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI.

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére 193 6 május 
i-től 15-ig terjedő időszakban Zemplén megye északi részén és Abauj- 
Torna megyében fekvő Alsó- és Felső-Regmec, Mátyásháza, Mikóháza, 
Vitány, Vily, Füzérradvány, Pálháza, Filkeháza, Füzérkajáta és Puszta
falu községek határában végeztem földtani felvételeket. Munkálataim 
alkalmával különös figyelemmel voltam a bejárt terület vizi viszonyaira. 
Vizsgálataim eredményeit a következőkben foglalom össze:

A) FÖ LDTANI, RÉT EG T A N I VISZO N YO K.

A bejárt terület földtani viszonyairól első ízben a régi, 1860-as évek
ben végzett osztrák földtani felvételek és rövid leírások tájékoztatnak. 
Nevezetesen W o l f  Fi. térképe és Erläuterungen zu den geologischen 
Karten von Hajdúnánás, Tokaj und Sátoraljaújhely című, a wieni Jahr
buch der K. K. geol. Reichanstalt Wien, 1869, 295. oldalán megjelent 
térképmagyarázója. A  szomszédos területeket S z á d e c z k y  G y u l a  es 
P á 1 f y  M ó r i c  vették fel és írták le földtanilag. (Lásd: S z á 
d e c z k y :  A  zempléni szigethegység geológiai és kőzettani tekintetben. 
A kir. m. Természettudományi Társulat kiadása 1897. Budapest; A 
tokaj—eperjesi hegység Pusztafalu körül lévő centrális részének petro- 
gráíiai és geológiai viszonyairól. Földtani Közlöny 1889. évi X IX . köte
tének 244. és 320. oldalán; Sátoraljaújhelytől északnyugatra Ruda- 
bányácska és Kovácsvágás közé eső terület geológiai és kőzettani tekin
tetben. Földtani Közlöny 1897. évi X X V II. kötetének 273. oldalán. 
P á l f y :  A  Pálháza környéki riolitterület Abauj-Torna megyében. A 
m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1914-ről. 312. old.)

Újabban Telkibánya és Füzérkomlós vidékét L i f f a  A u r é l  tér
képezte és írta le: Adatok Telkibánya, Hollóháza, Nagybózsva, Komlós
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és Pálháza környékének geológiai viszonyaihoz című értekezésében, a m. 
kir. Földtani Intézet 1925—28-rói szóló Évi Jelentésének 171 .  oldalán.

A  bejárt területen előforduló földtani képződmények részben a 
„Zempléni szigethegység“  néven ismert arhái és paleozói rétegcsoportok
ból felépült régi sziget nyúlványának a rétegei, részben a harmadkori 
medence üledékei és részben a medence üledékeket áttörő és azok fölé tele
pülő neovulkáni képződmények és pedig részben szórt törmelékes vul
káni anyagok, tufák és agglomerátumok, részben a kocsányokat és lep
leket alkotó tömeges kőzetek. A  vulkáni képződmények egy részét tete
mes utóvulkáni hatások érték és alakították át.

Az egyes földtani képződmények a következők. (Lásd a mellékelt 
térképvázlatot.)

1. Gneisz, csillámpala és amfibolit.

A Zempléni szigethegység déli nyúlványa, a Vilytől, Vitánytóí, 
Felsőregmectől és Mátyásházától északra eső domb vonulat, a trianoni 
határig gneiszből és csillámpalából áll, amelyekben alárendelten amfibo- 
litot is találunk. Feltárásaik általában gyengék, többnyire a vörhenyes, 
vagy barnássárgás nyirokszerű feltalaj vastagon elfedi a kőzeteket, 
amelyekre a nagy muszkovitok bő fellépése jellemző. Jobb feltárásait 
találjuk a Vilytől északra haladó dülőút mentén, Vitánytóí északra, a 
fővölgy baloldali mellékárkában, ahol egy helyütt, ÉN y-i 3 1 50 felé irá
nyuló 45°-os dőlést mérhetünk rétegein, továbbá a regmeci szőlőkben s 
Mátyásháza község keleti részén lévő új útbevágás mentén, ahol rétegei 
DNy-ra, 240° felé 38° alatt dőlnek.

A regmeci szőlők területén zöldes amfibolit darabjait is találjuk, 
amelyek nyilván a csillámpalába települő vékony amfibolit teleptelérek 
kibúvásaiból származnak.

2. Karbon konglomerátum és homokkő.

A gneisz- és csillámpala-csoport fölé települve helyenkint barnas- 
színű konglomerátumot és homokkövet találunk, amelyek a Zempléni 
Szigethegység más részében megállapított karbonkori képződmények 
hasonmásai és folytatásai. Előfordul Mátyásházától É-ra és ÉNy-ra, a 
Nagyoldalhegyen és egészen alárendelten, kis foltban, a Vilytől észak 
felé vezető kocsiút mentén feltárva, a csillámpala fölött.
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J . A középső miocén agyag és agyagrnárga és vulkáni tufa
rétegcsoportja.

Az alsó és középső miocén tenger agyagos, márgás üledékei, az ú. n. 
apoka, vagy a bécsi geológusok terminológiája szerint, „schlier“  képződ
mények területünkre is átnyúlnak, azonban jelenlétüket csak a térszín 
alatt, fúrás segélyével állapították meg.

Ez a rétegcsoport az, amely az Erdélyi Medencében, Máramarosban 
és a Kárpátok övén kívül is nagy elterjedésű és mindenütt kősó, földi
gáz és részben kőolaj kíséri előfordulásukat. Legközelebb Sáros megyé
ben, Sóvár környékén ismeretes kősóval kísért előfordulása, ahonnét az 
kétségkívül délfelé húzódik, nyilván a külszínen is, csakhogy eddig még 
részben nem ismerték fel valódi jellegét és korát.

Sóvártól D-felé több helyen ismeretesek konyhasós források és 
konyhasó kivirágzás, amelyek arra vallanak, hogy az alsó és középső 
miocén apoka (schlier) rétegcsoport délebbre is lehúzódik. A  sósforrások 
és kivirágzások jelentkezését tudniillik — eddigi ismereteink szerint •— 
a legnagyobb valószínűséggel az alsó és középső miocénkori sós formá
cióhoz, az apokához, vagy „schlier“ -hez kötöttnek gondolhatjuk.

Alább fel fogom említeni azokat a pontokat, ahol sósvízű források 
előfordulnak. S z á d e c z k y  (Zempléni szigetiig. 56. old.) nagyon való
színűnek tartja, hogy a Zempléni szigethegységtől északra eső területen 
az osztrák földtani felvételek által a „congeria emelet“ -be (=  pannóniai, 
pontusi emelet) sorolt agyagok legnagyobbrészt a mediterráni korba 
( =  burdigálai, helvéciai em.) tartozhatnak, amit támogat az a. körül
mény, hogy S z á d e c z k y  ezekben a rétegekben Kolbása környékén 
mediterráni kövületeket lelt. Sajnos, Kolbása felvételemkor (1936) meg
szállt területre esett és így nem ellenőrizhettem Szádeczky adatait. Bár 
Szádeczky egy kövületfajt se említ fel névszerint, mégis elfogadhatjuk 
helyesnek adatait s . ennek alapján az, hogy területünktől aránylag kis 
távolságra, (Füzérradványtól ÉÉK-re kb. 8.5 km-re) a középső miocén 
rétegek csakugyan a külszínre bukkannak.

A Zempléni szigethegységtől délre és DNy-ra, a szarmata képződ
mények alatt nem nagy mélységben szintén az említett apoka (schlier) 
képződményeket várhatjuk. Ezt a feltevést igazolta az 1936. év folyamán 
a Károlyi grófi kastély parkjában lemélyített 440 m mély fúrás, amely 
az alsó szarmata emelet rétegeinek áthatolása után a külszín; alatt 14 > m 
mélységben a középsőmiocén apoka (schlier) rétegekbe jutott bele s a 
fúrás fenekéig riölittufa betelepülésekkel váltakozva ebben haladt.
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A fúrásban áthatolt rétegekről és azok faunájáról a saját vizsgálataim 
alapján a következőket jegyezhetem fel, azzal a hozzáadással, hogy a 
fúrás részletes feldolgozását K u l c s á r  K á l m á n  dr. és M a j z o n  
L á s z l ó  dr. urak végezték el s eredményeiket külön fogják közölni.

Az átfúrt rétegcsoport uralkodólag szürke agyagból és agyag- 
márgából áll, rétegei közé azonban vulkáni szórt anyag, tufa is ismé
telten kisebb-nagyobb vastagságban közbetelepszik. A rétegek iszapolási 
maradványában többnyire nagyobb számban találunk foraminiferákat, 
mint buliminákat, uvigerinákat, truncatulinákat, továbbá nonioninákat, 
polystomellákat és miliolinákat stb., amelyek határozottan mutatják, 
hogy már nem az elegyesvízi eredetű alsó szarmata rétegekkel, hanem a 
középső miocén tortónai rétegcsoporttal van dolgunk.

Ezenkívül a 146.20— 147.3 c m közt lévő sárgásszürke agyagból 
Cardium sp. töredékei, a 147.30— 152.30 m közt lévő szürke agyagból 
Cardium sp. töredékei és kőbele, valamint Aloides (Varicorbula) gibba 
O l i v i  töredékei, a 152.30— 158.00 m mélységek közt lévő lágyabb 
és keményebb szürke agyagból Turritella embriók, a 158.00— 163.80 m 
közt lévő agyagból Cardium sp. töredékek és echinus táblatöredékek, 
a 177.30— 179.50 m közt levő szürke agyagból Pecten sp. töredékek, 
a 195.30— 196.15 m közt lévő 0.75 m vastag barnásszürke andezittufából 
pedig Cardium sp. és Turritella sp. töredékek kerültek elő, amelyek 
mind tengeri eredetre és a középső miocénre vallanak.

Vulkáni tufákat harántoltak a fúrásban: a 163.80— 164 m közt, a 
187.50— 194.60 m közt, a 195.30— 196.15 m közt, a 205.20—206.30 m 
közt, a 213.20—219.70 m közt, a 234.70—245.30 m közt, a 285.50— 
316.50 m közt, a 366.00-—370.00 m közt; a 387.10— 390.10 m közt 
fehér, finomszemű riolittufa, alatta szürke tufás agyag és agyagos tufa, 
alatta a 390.10—395.90 m közt szürke agyag s ez alatt, a fúrás fenekéig, 
440.10 méterig tufás agyag és agyagos tufa váltakozott. A vulkáni tufák 
egy része riolittufaszerű, egy része andezittufának minősíthető. Ezekben 
sem kvarc, sem színes elegyrész nem látszik. Kétségtelen, hogy a tufák 
a tengerbe hullottak, miután némelyikben tengeri kövületeket találunk.

A  fentebb felemlített fauna alapján valószínű, hogy a szarmata
képződmények alatt a tortónai és nem a helvéciai emelet rétegeibe jutott 
a fúró.

A tovább délnyugatra eső területről Kovácsvágás vidékéről úgy 
Szádeczky, mint Pálíy leírják a középső miocén tortónai faunát tartal
mazó andezittufákat. Ezek — úgylátszik — alárendeltek és vékonyak.
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4. A felső miocén szarmata emelet elegyesvizi rétegei.

Amint a füzérradványi fúrás szelvénye igazolja, a középső miocén 
rétegei fölé közvetlenül a szarmata emelet rétegei következnek. Feltéte
lezhetjük, hogy területünkön általában ezek a viszonyok uralkodnak.

A szarmata emelet üledékei szürke és sárga agyag és agyagmárga, 
alárendelten mészkő, amely utóbbi, úgy látszik, csak lencsésen telepszik 
bele az agyagos rétegcsoportba. A szarmata rétegek csak itt-ott, nagy rit
kán bukannak ki a nagy vastagságú pleisztocén kőtörmelékes nyirokszerű 
agyagtakaró alól.

Északnyugaton már Pusztafalu mellett, a községtől ÉK-re és délre 
megtaláljuk kibúvásait, amelyeket már L iffa A. leírt. Füzérkajatától 
NyDNy-ra, a szántóföldeken, részben réteges agyagmárga. darabokat 
találunk kiszántva, részben pedig kovás pala és kovatufa darabokat, a 
Hydrobia stagnalis Baster kőbeleivel és lenyomataival. Ugyanitt egy- 
helyütt fehér, laza, könnyű diatomacea pala darabjait is találtam. A Füzér - 
kajatától északra, a temető alatt vezető dülőút bevágása szintén feltárja 
a szarmata emeletbeli szürke és sárga agyagot, amelynek rétegei közé kb. 
2 dm vastag vörös agyag is telepszik.

Füzérradvány községtől DK-re, a Károlyi grófi park kertészlaka 
közelében lévő feltárás a szarmata emeletbeli, mészgumókat és konkré- 
ciókat is tartalmazó szürke és sárga agyag és agyagmárga rétegeket tárja 
fel. Ezek a rétegek NyÉNy-ra, 2900 felé, 12° szög alatt dőlnek s a Vulgo- 
cerithium ntbiginosum Eichw. csigafaj példányai fordulnak benne elő. 
A Károlyi grófi park keleti részében lévő alsó tó lefolyása, kis szaka- 
dékos völgyrészletben jól feltárja a szarmata emeletbeli szürke agyag és 
agyagmárga erősen hasadozott, repedezett rétegeit. A rétegek itt DDK-re 
165° felé, 15° alatt lejtenek. A Károlyi grófi gyümölcsös déli részén és 
az ezzel határos községi területen a szarmata emeletbeli durvamészkövet 
találjuk meg a külszínen kibukkanva, de nagyobbrészt csak elszórt 
darabokban. A mészkő sárgásfehéres, vékonyréteges, többnyire ikraköves 
(oolitos) és kövületek kőbeleit és lenyomatait elég bőven tartalmazza. 
Nevezetesen előfordulnak: Cardium sp., Tapes grcgana Partsch, Vulgo- 
cerithium rubiginosum Eichw., Pirenella mitralis Eichw., Dorsanum 
duplicatum Eichw., és Mobrensternia angulata Eichw.

Egy kutató aknácskában rétegei DDK-re, 1700 felé, 70 alatt dőltek. 
Ez a dőlés megegyezik az alsó tó alatt lévő feltárásban mért dőléssel, de 
eltér a kertészlak mellett mért N yÉN y-i dőléstől.

A szarmata emeletbeli agyagrétegösszlet kis foltokban kibukkan 
még V ily község közepén, Vitánytól K-re a Godolya-völgy baloldali
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forráságának felsőbb részében és Felsőregmec község DNy-i végén. 
A szarmata agyagrétegcsoportba mélyültek le a Vilyi-pusztai 71 méteres 
fúrt kút és a park gyümölcsösében régebben lemélyített 56 és 58 méteres 
eredménytelen fúrások s az újonnan lemélyített fúrás felső része is.

Az új fúrás a külszín s a 6 m vastag holocén képződmény alatt 
145 m mélységig hatolt a szarmata emelet rétegeiben, uralkodólag agyag- 
bán; alattuk, mint említettem, a középső miocén agyagrétegei következ
nek. Az átfúrt rétegekről és azok faunájáról a következőket jegyezhet
jük meg:

A fúrásban 6.00 m-től 13.00 m-ig mészkonkréciós zöld és sárga 
agyagon haladtak át, amelyben andezittufa anyag is van. 13.00 m— 
19.60 m közt a fúrási anyag szerint részben lágyabb szürkés andezit
tufán, részben keményebb fehér oolitos mészkövön haladt át a fúró. Az 
előbbi a Tapes gregaria Partsch kagylófajt, az utóbbi Miliolina sp. és 
Polystomella crispa L. foraminifera-fajokat tartalmazza. A 19.60— 25.00 m 
közt zöldesszürke agyag következett, Polystomella crispa L. és P . acn- 
leata d’Orb. foraminifera-fajokkal, a 25.00— 35-50 m közt sötétszürke 
agyag Pirenella mitralis Eichw.-csigafajjal, a 35.50—40.10 m közt mész- 
gumós konkréciós szürke agyag, Polystomella crispa L.-val és P. aculeata 
d’Orb.-val, a 40.10— 45.20 m közt sötétszürke agyag Polystomella acu
leata d’Orb. éís Rotalia beccarii L. foraminimera-fajokkal, továbbá a 
Pirenella mitralis Eichw. csigafajjal. A 45.20— 47.00 m közt sötétszürke 
agyag, a 47.00—63.20 m közt szürke, kissé csillámos agyag következett, 
a Polystomella crispa L., P. aculeata d’Orb., Rotalia beccarii L. forami
nifera-fajokkal, továbbá az Ervilia podolica Eichw., Pirenella mitralis 
Eichw., Neritina picta Eichw. és Mohrensternia inflata Andrz. kagyió- 
és csigafajokkal A 63.20—73.40 m-ig terjedő szürke, apokaszerű agyag
ból a Rotalia beccarii L., Polystomella crispa L., Nodosaria sp. és Buli
mmá sp. foraminifera-fajok, továbbá az Ervilia podolica Echw. kagyló — 
s a Neritina picta Eichw., Pirenella mitralis Eichw., Vulgóceritihum sp. 
Mohrensternia angulata Eichw., és M. inflata Andrz. csigafajok kerül
tek elő.

A 73.70-—90.15 m közt levő agyagból a Polystomella crispa L., a 
95.10—95.70 m mélységek közt lévő agyagból pedig a Polystomella 
crispa L. és P. aculeata d’Orb, foraminirera-fajok, az Ervilia podolica 
Eichw. kagyló- és a Mohrensternia inflata Andrz. csigafajok, a 95.70-—- 
137 m mélységek közt átfúrt agyagból az Ervilia podolica Eichw. 
kagylófaj, a 137.00— 138.20 m közt lévő szürke tufás agyagból a Poly
stomella crispa L., és Modolia sp. töredékei, a 140.30— 142.80 m közt 
levő agyagból ostracodák, a 144.10— 144-50 m közt átfúrt agyagból
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Ervilia podolica Eichw., s végül a 144.50— 145-05 m mélységek közt 
átfúrt agyagból a Polystomella striatopunctata Ficht, et Moll. és a P. 
crispa L. foraminifera-fajok kerültek elő.

Felemlítendő az az érdekes körülmény, hogy a jellegzetesen elegyes
vízi makrofauna és foraminiferafauna mellett némely rétegben a tengeri 
jellegű Nodosaria és Bulimina foraminifera genusok is előfordulnak, 
amik a szarmata elegyesvízi tenger ideiglenesen történt sósabbá válásá
ról tesznek tanúságot. A  szarmata-kort azonban a makrofauna minden 
kétséget kizárólag megállapítja.

Ha a fentebb leírt szarmata rétegek faunáját tekintjük, megállapít
hatjuk, hogy rétegeik az oroszországi hármas tagozású szarmata emelet 
alsó tagjának felelnek meg. A középső és felső szarmata alemelet fauna 
alapján tehát itten nem mutatható ki.

/. Riolittufa és agglomerátum.

A bejárt területen tekintélyes kiterjedésben találjuk a fiatal vulka- 
nizmus szórt anyagát és tömeges kőzeteit is. A  földtani felvételeim alkal
mával arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezeknek kora az alsó 
szarmata alemeletnél fiatalabb, de még szarmatakori. A külszínen lát
ható riolittufa és agglomerátum kétségkívül a leírt szarmata rétegcsoport 
fölé telepszik s efölött fekszenek a többnyire erősen metamorfizált 
riolitok.

A riolittufának és agglomerátumnak többféleségét különböztethet
jük meg területünkön, amelyek valószínűleg részben kissé eltérő szín
tájakba is tartozhatnak.

Az| egyik féleség lazább, finomabbszemű, fehér horzsaköves riolit- 
tula éspedig valószínűleg plagioklászos riolittufa. Helyenkint ez követ
kezik a szarmata rétegcsoport fedőjében s e fölött következik a tömeges 
riolit s az elkovásodott riolittufa és riolit-csoport. Ezt a riolittufát 
találjuk Pusztafalutól délre a Bábahegy nyugati oldalán végig Füzér- 
kajatáig, majd alárendeltebben kisebb foltokban Filkeháza környékén 
bukkan ki, ahonnét lehúzódik Pálháza tájára, amely községtől nyugatra 
azután nagyobb kiterjedésben bukkan ki. Ki-kibukkan azután a riolit
tufa a Füzérradványtól ÉNy-ra lévő árkok fenekén, mint az Egreskút- 
forrástól D N y-ra lemenő árokban és végül Füzérradvány község nyugati 
és déli részén és a Vilyi-pusztától nyugatra és délnyugatra eső domb
oldalban.

A  riolitos szórt anyagnak másik, kissé eltérő félesége, az összeállóbb, 
keményebb, breccsás, horzsaköves riolittufa és agglomerátum. Ezt a
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kifejlődést főleg a bejárt terület keletibb részén találjuk meg. Vitánytói 
északra és Mátyásházától nyugatra — úgylátszik — közvetlenül a csil
lámpalára telepszik. Ellenben Felsőregmectől nyugatra már azt találjuk, 
hogy ugyanez a tufa a szarmata agyag és márgarétegek fedőjében for
dul elő. Vitánytói ÉK-re szintén a szarmata rétegcsoport fedőjében telep
szik, de észak felé — nyilván kis vetődés mentén — megint egyszintbe 
kerül a riolittufa a szarmata rétegekkel.

A  riolittufának végül harmadik félesége a vulkáni, nevezetesen 
pneumato-hidatogén és termális utóhatások következtében átalakult 
fajtája, amely fehér és fehéressárga, többnyire breccsás, legtöbbször ke
ményebb kőzet. A vulkáni utóhatás következtében egyes alkatrészek és 
a horzsakő-zárványok egy része kioldódott és eltávolodott, a kőzet rend
szerint lukaosos képű. Egyszersmind kevés kovasav is áthatotta, minek 
következtében keményebbé, és fagyállóvá vált. Mivel jól faragható, 
egyes padjait építkezési célokra fejtik. Ez a féleség előfordul Füzér- 
radványtól kissé ÉÉNy-ra, ahol 1700 felé 140 alatt dőlő padjait kőbá
nyában fejtik, továbbá Vitánytói É-ra, ahol szintén több kőbányában 
fejtés tárgya.

6. Plagioklászos riolit.

A bejárt terület legmagasabb részeit riolit építi fel, amely Szádeczky 
szerint plagioklászos riolit. Előfordul Pusztafalutól északra és délkeletre, 
továbbá a Bábahegy tekintélyes tömegében, a Füzérkajatától K-re levő 
kis dombon, majd a Koromhegy és Emberkő tömegében, végül két kis 
kibukkanását találjuk még Vily mellett DNy-ra; ezek egyikébe kis kő
bánya mélyül.

A riolitnak helyenkint szurokköves és perlites kifejlődését is találjuk. 
Egy kis szurokkő-előfordulás van Pálházától NyDNy-ra, kb. 1.4 km-re, 
a 164 m mag. ponttal jelölt híd közelében, az andezittufák közt, továbbá 
Liffa A. dr. szíves közlése szerint a Koromhegy tömegének nyugati 
részén szintén előfordul perlit és szurokkő.

Megjegyzem itten, hogy a földtani felvételre való elindulásom előtt 
alkalmam volt Liffa A. dr. kíséri, ti. igazgató úr szívességéből a Puszta
falu és Füzérkajáta környékére eső eredeti földtani felvételét megtekin
teni. Szívességéért fogadja hálás köszönetemet.

A riolittufából és riolitból álló területek egy részén a vulkáni utó
hatás erősen működött; ezeken a helyeken a pneumatohydatogén és ter
mális hatások eredményei nyomulnak előtérbe. A riolit és riolittufa eze
ken a helyeken többé-kevésbbé metamorfizálódott: elkovásodott és helyen
kint elkaolinosodott. Néhol elég tetemes hidrokvarcit lerakódást is talá-
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lünk. Ez néha vékonyréteges és növénynyomot is tartalmaz. Ilyen átala
kult kőzetekből áll részben a Fiizérradványtól északra eső Emberkő és 
Koromhegy tömege. Ezek DK-i részén szabálytalannak látszó fészkek
ben kaolinelőfordulások vannak, amelyek jó minőségűek s amelyeket 
tárók, földalatti műveletek segélyével fejtenek.

Az elkovásodott képződmények és a hidrokvarcit nagy tömbjei a 
hegyek oldalán minden irányban nagy távolságra levándoroltak a 
szarmata agyag területére s azt a benyomást keltik, mintha szálban hely
ben volnának.

Meg kell itt jegyeznem, hogy sem a vulkáni kőzetekkel, sem a 
kaolinelőfordulással behatóbban nem foglalkoztam, miután ez feladatom 
nem volt s ezeknek tüzetesebb tanulmányozásával a m. k. Földtani Inté
zet igazgatósága Liffa Aurél dr., m. k. kísérletügyi igazgató urat 
bízta meg.

7. Piroxénes andezit és andezitbreccsa.

A piroxénes andezit jellegzetes feketeszínű kőzetét a Füzérradvány 
és a Vilyi-puszta között lévő területen, a Károlyi grófi park erdőrész
letén látjuk, ahol — úgy látszik — a szarmata emelet képződményei 
fölött fekszik, mint kis lávatakaró. Pálházától nyugatra, a Bózsva-völgy 
baloldalán, andezitbreccsát és kis részben lávát találunk, amely való
színűleg a riolittufa fölé telepszik. Az andezit kitörésének kora is a 
szarmata emeletbe helyezhető.

8. Pliocén kavics.

Pusztafalutól DK-re már L iffa A. kiválasztott magas fekvésű kavics- 
takaró részleteket, amelyeknek kavicsszemei főleg a kristályos palák 
anyagából származó legömbölyödött kvarckavicsok. A kavicstakaró 
370—420 m t. sz. f. magasságban fekszik s képződésének kora minden 
valószínűség szerint a pliocénre helyezhető.

5>. Pleisztocén nyirok és barna föld.

A kitörési képződmények egy részéből, különösen a riolittufából 
felépült alacsony dombvidéket, továbbá a szarmata emelet lágy rétegcso
portjából felépült halomvidéket a pleisztocén képződményei fedik véko
nyabban, vagy vastagabban.

Főleg a kitörési kőzetek fölött és azok közelében szívós, barnás, 
barnásvörhenyes és barnássárgás agyag, az úgynevezett nyirok fekszik.
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A szarmata rétegcsoport fölött ez átmegy barnássárgás, részben babérces 
agyagba, amely a felszínen rendesen erdei barnaföldbe megy át. A  nyirok' 
és barnássárgás agyag néha csak 2— 3 m, de többnyire, különösen a terü
let DK-i részén, 10—20 méter, sőt ennél nagyobb vastagságú is lehet. 
A hegyekről, különösen a Koromhegy és Emberkő tömegéről rengeteg 
elkovásodott riolít, riolittufa és hid.rokvarcit tömb vándorolt le minden 
irányban a nyirok és barnás agyag területére s így a nyiroknak a hegyek
hez közelebbeső része tele van kőzettömbökkel, kavicsokkal és kőzet- 
törmelékkel, úgyhogy a földtani határok emiatt nem is állapíthatók 
meg pontosan. A kőzettömböket és kavicsokat tartalmazó pleisztocén 
agyagtakaró-részletet a mellékelt térképvázlaton külön feltüntettem. 
Megjegyzem végül, hogy a Bózsva és mellékvölgyei mentén párkány
síkokat (terraszokat) felismerni nem tudtam.

10. Holocén áradmány.

A Bózsva völgyében, valamint a mellékpatakjainak völgyeiben a 
patakok kőtörmelékes és kavicsos, részben agyagos lerakodásait, horda
lékát találjuk, amelyek részben keskenyebb, részben szélesebb szalagok
ban húzódnak a patakok mentén.

A terület hegy szerkezetéről (tektonikájáról) keveset lehet mondani. 
A fiatal harmadkori üledékes és kitörési kőzetekből felépült területből 
kibukkan az arhái és paleozói képződményekből felépült s a variscusi 
hegymozgások által összegyűrt és tört Zempléni-szigethegység délnyugati 
nyúlványa. A  régi hegyrög a fiatal harmadkori képződmények felé vető
désekkel határolódik.

Az alsó szarmata alemelet üledékes rétegei igen gyéren, csak itt-ott 
bukannak ki s azokon is csak elvétve lehet dőlést mérni. Legnagyobb
részt olyan vastagon elfedi őket a kőtörmelékes nyirok, hogy nem volt 
remény arra, hogy kutató aknák mélyítése útján a szarmata rétegeket 
könnyűszerrel elérhessem s rajtuk dőléseket mérhessek. Ezért a kutató 
aknák mélyíttetését mellőztem.

Feltételezhetjük, de nem bizonyíthatjuk azt, hogy a közép és felső 
miocén medenceüledékek területünkön is enyhén gyűrtek. Hogy a fiatal 
harmadkori képződmények vetődtek is, azt kétségtelennek kell tekinte
nünk. Törések mentén törtek fel a riolit és andezit vulkánok, valamint 
jórészt a tektonikai mozgások okozta repedések és hasadékok mentén
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tódulhattak fel a vulkáni utóhatások gőz- és gázexhalációi és kovasavas 
forróvíz-oldatai.

A Füzérradvány és a Vilyi-puszta közt lévő piroxénes andezit fel
törés hosszanti iránya É N y—DK-i, tehát valószínű, hogy azok a törések 
és vetődések, amelyeken a többi vulkáni kőzetek a felszínre törtek, 
nagyobbrészt szintén ilyen irányúak voltak.

A pleisztocén képződményekkel vastagon elfedett szarmata emelet
beli üledékes és kitörési kőzeteken a vetődések kinyomozása úgyszólván 
lehetetlen. Mindössze a Pálháza—Filkeháza irányában húzódó völgy 
táján tételezhetjük fel több-kevesebb bizonyossággal egy ÉÉN y—DDK-i 
irányú vetődés jelenlétét. Míg a völgy bal, ÉK-i oldalán t. i. a riolittura 
lankás lejtővel ereszkedik a völgyre, addig a jobb, DNy-i oldalán hirtelen 
elég meredeken s elég magasan felemelkedik. Ügylátszik, ennek a vető
désnek mentén fakad fel Pálháza községben az alantabb leírandó forrás
sorozat. Ez a törés egyébként párhuzamosan halad a Füzérradványtól 
DK-re lévő, fentebb említett andezit kitörés hosszanti tengelyével

B) A V ÍZI VISZO N YO K.

Füzérradvány környékének arculatát az egymás mellett előforduló 
különböző keménységű kőzetek szabják meg. A  kemény riolitok és 
elkovásodott riolittufák, mint ellenálló kemény kőzetek, meredeken ki
emelkednek a térszínből; a kristályos palák és paleozói homokkövek, 
valamint a kis kiterjedésű andezit alacsonyabb dombokat, végül a 
lágyabb riolittufák és különösen a szarmata emelet agyag és márga réte
gei lankás térszínt formálnak.

A vízrendszer a kiemelkedőbb, keményebb kőzetekből álló maga
sabb dombok, hegyek között, a lágyabb kőzetekből álló területen fejlő
dött ki. A vízrendszer főpatakja a Bózsva patak, mellékvölgyei — terü
letünkön — a íilkeházai és füzérkajátai patakok egyesüléséből létrejövő 
Bisópatak, amely lejjebb Malom patak nevet visel, továbbá a radványi 
erecske és a vitányi Godolya patak.

A bejárt területen aránylag kevés forrás fakad. Ezeknek, valamint 
a községekben s itt-ott a legelőkön mélyített közhasználatú kutaknak a 
vizét a következő szempontokból vizsgáltam meg: milyen földtani kép
ződményből (kőzetből) erednek; a kutaknál, hogy milyen a mélységük s 
mekkora a vízoszlopuk; milyen a hőmérsékletük (a kutaknál ezt nem 
mindig tudtam megmérni), továbbá, hogy vizök milyen reakciót ad 
ezüstnitráttall és báriumkloriddal kezelve.
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A területen előforduló források és kutak vize a térszint felépítő kő
zetek különbözősége következtében különböző minőségűnek bizonyult, 
amiből érdekes következtetéseket vonhatunk. A következőkben eszerint 
csoportosítva sorolom fel a megvizsgált forrásokat és kutakat, meg
jegyezve, hogy a mellékelt térképvázlaton a források és kutak sorszáma 
megegyezik a szöveg számaival.

a) A riolitból és riolittújából, vagy azokat vékonyan elfedő nyirokból, 
valamint a kristályos palából eredő források és kútvizek.

1. Pusztafalutól kissé DK-re, a riolit kibukkanás tövében, riolit 
tömbök közül fakad a „Savós kút“  nevű forrás. Hőmérséklete 10.2 C°. 
Vize ezüstnitráttal kezelve változatlan maradt.

2. Füzérkajátától kissé KÉK-re, a Rednek-völgy felső részén levő 
bővizű Rednek forrás a riolittufából fakad. Jelenleg a forrást foglal
ták, de nem kielégítően, mert a víz a foglalástól jobbra-balra elszökik. 
Hőmérséklete 12.> C°. Úgy ezüstnitráttal, mint báriumkloriddal kezelve, 
teljesen változatlan maradt.

3. Füzérkajátától K-re, kb. 1.3 km-re, a községi közlegelőn, a ková- 
sodott riolittufa darabokat tartalmazó pleisztocén barnássárga nyirok
agyagból bővizű forrás fakad, amely csermely alakjában folyik végig 
a legelőn a főárokba. Hőmérséklete: 10 C°. Vize ezüstnitráttal kezelve 
teljesen változatlan maradt, báriumkloriddal gyengén zavarodott.

4. Pálházától ÉNY-ra, kb. 1.6 km-re, egy völgyecske jobboldalán, 
riolittufából fakad egy forrás; vize kissé szürkeszínű, hőmérséklete 
10 C°, ezüstnitráttal kezelve nem változott.

5. Füzérradványtól ÉNY-ra, kb. 600 m-re, riolittufa területen, kő
törmelékes nyirokból fakad az „Egreskút“  nevű forrás, amelyet kút- 
szerűen foglaltak s vize csövön folyik ki. Hőmérséklete 10.7 C°, ezüst- 
nitráttal kezelve változatlan maradt, báriumkloriddal kezelve zava
rodott.

6. Füzérradvány ÉN Y-i részében, a DK-re, 155° felé, 120 alatt dőlő 
riolittufából egy bővizű forrás fakad, amelyet közkúttá alakítottak. A 
kút 3.10 m mély s a víz tükre a kissé felemelt kútszegély alatt 36 cm-re 
van. A víz a kúttól délfelé néhány méterrel már a külszínre bukkan és 
mint kis csermely folyik tovább. A forrásvíz hőfoka 12 C°, ezüstnitráttal 
igen gyengén opalizált, báriumkloriddal kezelve teljesen változatlan 
maradt.
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- 7. Füzérradvány déli végén. Kurtos J. kereskedő új, 24 m mély
kútja riolittufába mélyül. Vizének hőfokát 12.5 C°-nak mértem. Ezüst
nitráttal kezelve változatlan maradt.

8. Füzérradványtól ÉÉK-re, bk. 2 km-re, a Károlyi grófi vadaskert
ben lévő ú. n. „Hidegkút“ forrás, a Vily-felé lemenő árok legfelső részén, 
a Koromhegy felől legördült kvarcos riolittufa darabokat bőven tartal
mazó pleisztocén barnássárgás agyagtakaróból fakad s kevés vizet szol
gáltat. Vizének hőfoka 12.5 C°, ezüstnitráttal kezelve teljesen változat
lan maradt, báriumkloriddal kezelve gyenge közepes zavarodás mutat
kozott rajta.

9. Vitánytól ÉK-re, kb. 1 km-re, a ligetszerű legelő és szántóföld 
szélén fakadó forrást foglalták; tavasszal lefolyása van, nyáron, állító
lag kiapad. A víz hőmérséklete í r . 8 C°, ezüstnitráttal kezelve úgy
szólván változatlan maradt, csak hosszabb idő múlva mutatkozott kis 
reakció; báriumkloriddal kezelve is zavarodott kissé. Ez a forrás a 
pleisztocén barnássárga agyagból, de valószínűleg a riolittufa fölött 
fakad.

10. Felsőregmectől ÉNy-ra, kb. 1.6 km-re, a szőlő és legelő határán 
egy kifolyó vizű forráskútat találunk, amelyet csak kezdetlegesen foglal
tak. Hőmérséklete ír  C°, ezüstnitráttal kezelve igen gyengén opalizált, 
báriumkloriddal változatlan maradt. Ez a forrás, a pleisztocén barnás- 
sárgás agyagból ugyan, de mégis a kristályos pala fölött, vagy annak ha
tárán fakad s mint ilyen, egyetlen a megvizsgált források és kutak 
között.

b) A szarmata emelet agyag és agyagmárga rétegcsoportjából eredő, 
vagy azok fölött fakadó források és kutak.

A szarmata emelet agyag és agyagmárga rétegcsoportjából eredő 
források és kutak közül ÉNy-ról D K felé haladva a következő forráso
kat és kutakat vizsgáltam meg;

í  j .  Pusztafalu község ÉK-i részében, a „Hangya“  szövetkezeti bolt 
közelében lévő közkút mélysége 3.00 m, vízoszlopa 2.50 m. Vizének hő
mérsékletét 14 C°-nak mértem. A kissé magasabb hőmérsékletet a nap 
felmelegítő hatásának tulajdoníthatjuk. Ezüstnitráttal kezelve elég erős 
reakciót adott.

12. Füzérkajáta déli részében, a templom előtt lévő közkút vizének 
hőmérséklete 10 C°. Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót adott.

13. Filkeháza DK-i r.észében, a patakon átvezető híd mellett lévő 
közkút 6.86 m mély s vízoszlopa 2.65 m. Vizének hőfoka 9 C°, ezüst-
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nitráttal kezelve erős reakciót adott, báriumkloriddal kezelve nem vál
tozott.

14. Pálháza ÉNy-i végén, Urbanovits Ferencné 55. számú házának 
kertjében bővizű forrás fakad, amelyet kúttá foglaltak s amelyből kis 
csermely alakjában folyik ki a víz, A forrásvíz hőfoka 12 C°, ezüst- 
nitráttal kezelve, erősen opalizált, báriumkloriddal lassú zavarodás 
mutatkozott rajta.

15. Pálháza ÉNy-i részében a templomtól É-ra lévő bővizű forráskút 
vizének hőmérséklete 12.2 C°, ezüstnitráttal kezelve közepes reakciót 
mutatott.

16. Pálháza ÉNy-i részében, a templomtól ÉK-re lévő bővizű forrás
kút vizének hőmérséklete 12 C°, ezüstnitráttal kezelve, közepes reakciót 
mutatott. Kissé tovább DK-re következik még egy hasonló kút, amelyet 
azonban nem vizsgáltam meg külön. Az utóbbi négy forráskút valószínű
leg egy ÉÉN y—DDK-i irányú törésvonal mentén fakad fel.

17. Pálháza DK-i részében Gilla Márton kútja a Bózsva völgy allu- 
viumába- mélyül. A víz tiszta, átlátszó, színtelen és szagtalan; ezüstnit- 
ráttal kezelve igen erős reakciót, báriumkloriddal közepes zavarodást 
észleltem rajta.

18. Pálháza DK-i részében Vigh József kútjának vizén ezüstnitráttal 
kezelve erős reakciót, báriumkloriddal közepes zavarodást észleltem.

19. Füzérradvány északi részén, a községen áthaladó kis árok felső 
részében két forráskút van egymás mellett, egy vízfakadásos helyen; ezek 
fölös vize állandóan lefolyik. Az északibb kút vize kissé szürkés szinű; 
hőmérséklete 12.5 C°. Ezüstnitráttal kezelve gyenge reakciót észleltem 
rajta, báriumkloriddal nem változott.

20. Füzérradvány déli részén, a katolikus templomtól Ny-ra, a gróf 
Károlyi kert fala mellett, kis riolittufa kőfejtő előtt lévő közkút 3.27 m 
mély, vízoszlopa 2.25 m, vizének hőfoka 9 C°. Ezüstnitráttal kezelve igen 
erős reakciót, báriumkloriddal gyenge közepes zavarodást észleltem 
rajta. A kútból vett vízminta C s a j á g h y G. m. k. vegyészmérnök vizs
gálata szerint 1-kint 0.3005 gr kloridot, valószínűleg nátriumklo- 
ridot tartalmaz a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.

21. Fiizérradványtól kissé K-re, a gróf Károlyi parkban lévő, a kas
tély vízellátását szolgáló fokút vizét két északabbra fakadó forrásból 
nyeri, ahonnét a vizet földalatti csővezeték segélyével vezetik le. Ezek a 
források: a Füzérradvány tói ÉÉK-re, 300 m-re , a radvány—vilyi kocsi
út mellett fakadó „Turinka-forrás“  (21/a), a másik pedig a Füzérrad- 
ványtól ÉÉK-re, kb. 1 km-re az erdőben fakadó forrás (21 db), amelyet 
szintén Hidegkút forrásnak szoktak nevezni. Az előbbi forrás nyaranként
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állítólag el szokott apadni. A főkútban lévő vízen a helyszínén ezüst
nitráttal kezelve, igen erős reakciót, báriumkloriddal igen gyenge zava- 
rodást észleltem. C s a j á g h y  szerint 1-kint 0.0828 gr kloridot 
("nagyobbrészt valószínűleg nátriumkloridot) tartalmaz a Cl iofnokbóí 
számítva. Nitrit és ammónia nincs benne. C z i n k e  F e r e n c  főkertész 
úr közlése szerint 1936-ban a kastélykutat naponta négyszer 1 és fél — 
2 óráig szivattyúzták s kb. 40—42 m3 vizet szolgáltatott. A  víz hőfokát 
1 1  C°-nak mértem.

22. Füzérradványtól kissé K-re, a gróf Károlyi parkban, a felső tóba 
folyó kis forrás hőmérséklete 10.2 C°, ezüstnitráttal kezelve erős reak
ciót adott, báriumkloriddal teljesen tiszta maradt.

23. Vilytől Ny-ra, 0.6 km-re, hidrokvarcit-tuskókkal teleszórt 
pleisztocénkori agyagos területen, a községi legelőn lévő gémes kút mély
sége 5.42 m, vízoszlopa 3.86 m. Vizének hőmérséklete 10 C°, ezüstnitráttal 
erős reakciót, báriumkloriddal is erős zavarodást észleltem rajta.

24. Vilytől ÉNy-ra, kb. fél km-re, a községi legelőn fakadó „Nád- 
kút“ nevű forrás hőmérséklete ix C°, vize ezüstnitráttal gyenge reakciót 
adott, báriumkloriddal nem változott. A forrás a pleisztocén barnáis- 
sárgás agyagtakaróból fakad, amely hidrokvarcit és kovásodott riolit- 
tufa-kavicsot és törmeléket kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmaz.

25. Vily község ÉNy-i részében, a kis árokvölgy fenekén lévő for
rás, az úgynevezett „Dobrony-kút“  mélysége 3.30, vízoszlopa 3.07 m. 
Vize ezüstnitráttal kezelve gyenge, báriumkloriddal erős reakciót adott.

26. V iy község közepén, a népiskola előtt lévő két kút közül az észak- 
nyugatinak a mélysége 5.16 m, vízoszlopa j.oo m, vize ezüstnitráttal 
kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal közepes zavarodást 
észleltem rajta. A vegyi vizsgálat szerint 1-ként 0.0816 g kloridot tar
talmaz a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.

27. Vitánytól É-ra, az árok fenekén lévő vizenyős terület közepén 
lévő, cementgyűrűvel foglalt forrás hőmérséklete 1 1  C°, vize ezüstnitrát- 
ta! kezelve gyenge reakciót adott, báriumkloriddal pedig közepes zava
rodást mutatott.

28. Vitány község északi részén lévő közkút, tulajdonképpen kifolyó 
forrás, elég bővizű. Hőmérséklete 12 C°. Vize ezüstnitráttal kezelve igen 
gyengén opalizál, báriumkloriddal lassú zavarodás mutatkozik rajta.

29. Vitány község közepén, a főúton lévő kerekes közkút mélysége 
6.25 m, vízoszlopa 3.30 m, hőmérséklete 1 1 .3 C°, vize ezüstnitráttal 
kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal erős zavarodás mutat
kozott rajta. A vegyi vizsgálat szerint 1-kint 0.1400 g kloridot tartal
maz, a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.
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30. Vitánytól kissé ÉK-re, a Károlyi grófi majorban lévő kerekes 
kút állítólag 25 m mély; vizének hőfoka 12.5 C°, ezüstnitráttal köze
pesen, báriumkloriddal kezelve kissé megzavarodik.

31. Vitánytól DK-re, a Godolyavölgy baloldali forrásárkában, a 
161 m magassági ponttól kissé délre fakadó forrás, egy levágott fatörzs- 
derékból bukkan ki. Mivel megfelelő lefolyása nincs, hőmérsékletét 17.5 
C°-nak mértem, ami nyilván a nap felmelegítő hatásának tulajdonítható. 
Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót és báriumkloriddal erős zavarodást 
észleltem rajta.

32. Mátyásháza északi részén két közkút van egymás mellett. Ezek 
közül az északi kút vizének hőfoka 10 C°, ezüstnitráttal kezelve elég 
erős reakciót adott, báriumkloriddal nem. változott. Aj kút vize száraz 
nyarakon erősen leapad. A déli kút vize is 10 C° hőfokú, ezüstnitráttal 
kezelve közepes reakciót adott, báriumkloriddal nem változott.

33. Felsőregmecen, a ref. templom mellett lévő 26 m mély közkút 
vizének hőfoka 11  C°. Ezüstnitráttal kezelve igen erős reakciót kap
tam, báriumkloriddal közepesen zavarodott. A vegyi vizsgálat szerint 
0.1808 gr kloridot tartalmaz 1-ként a Cl ionokból számítva. Nitrit és 
ammónia nincs benne.

34. Felsőregmec DNy-i végén, a Skinti-örökösök 49— 50. számú 
házának kertjében lévő kút vizének hőfoka 11 C°, ezüstnitráttal kezelve 
elég erős reakciót kaptam, báriumkloriddal teljesen tiszta maradt.

35. Felsőregmec déli részén lévő nagy kifolyó vizű közkút vizének 
hőmérséklete 13 C", tehát kissé magasabb a környék forrásainak és kút- 
jainak hőfokánál, ami valószínűleg arra vall, hogy a víz vetődés men
tén mélyebbről fakad. Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót adott, bárium- 
kloriddal lassan, de eléggé zavarodott.

3 6. Alsóregmec közepén, a görög kát. templom mellett lévő közkút 
vize teljesen átlátszó, színtelen, szagtalan és íztelen, hőfoka 1 1  C°, ezüst- 
nitráttal kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal kezelve 
közepes zavarodást mutatott. Teljes mélysége 8.28 m, vízoszlopa 2.00 m.

37. Alsóregmec déli részén, Friedmann Simonné háza előtt lévő köz
kút mélysége 12.69 m> vízoszlopa 6.00 m, vize teljesen átlátszó, szín
telen, szagtalan, hőmérséklete 10.3 C°. Ezüstmtráttal kezelve igen erős 
reakciót adott. Báriumkloriddal kezelve erős zavarodást észleltem rajta. 
C s a j á g h y  G. m. k. vegyészmérnök vizsgálatai szerint ez a kút szol
gáltatja a környék legmagasabb sótartalmú vizét, amennyiben a klorio- 
nokból számított klorid mennyisége 1-ként 0.4872 g-ra rúg. A Na Cl 
azonban csak 0.1552 g/1 s a K  Cl pedig csak 0.0138 g./l, úgyhogy Csa-
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jághy szerint a klorion nagyrészben nem N a Cl és K  Cl, hanem egyéb 
sók alakjában fordul elő. Nitrátét és ammóniát ez a víz se tartalmaz.

Megemlékezem továbbá arról a néhány kútfúrásról is, amelyeket 
a bejárt területen létesítettek.

Ilyen mindenekelőtt a Vilyi-pusztán mélyített 71 méteres fúrt kút. 
Mivel a víz tartályból folyik ki, hőmérsékletét nem mértem meg. Vizé
ből szintén vettem mintát vegyelemzés céljaira. Ebben Csajághy csak 
0.0583 g/1 kloridot mutatott ki, a kiorionokból számítva. __

Czinke Ferenc füzérradványi uradalmi főkertész úr közlése szerint 
a vitányi majorban 1908—9-ben kb. 60 m mély fúrást mélyítettek; a 
fúrás által fakasztott víz kb. 5— 6 m mélyen maradt a külszín alatt s 
vízszolgáltatása csekély volt. Ugyancsak Czinke F. úr közlése szerint 
Füzérradványon, a Károlyi grófi parkban, a kertészlak közelében 1907- 
ben 79 m mély fúrást mélyítettek, de vizet nem találtak. Kissé nyuga
tabbra, a gyümölcsösben valamivel magasabb térszínen, egymástól 40 
méternyire további két eredménytelen fúrást mélyítettek le. Mélységük 
5 6 és 58 m volt. Sajnos, ezekből a fúrásokból fúrási anyag nem áll ren
delkezésünkre; kétségtelen azonban, hogy valamennyi a szarmata emelet 
rétegeibe mélyült.

Felemlítem még végül, hogy a Károlyi grófi parkban több helyen 
mélyítettek le közönséges talajvízkutakat. A talajvíz már kb. 3 m mély
ségben jelentkezett, minőségük azonban nem volt megfelelő.

ö s s z e f o g l a l á s .

Az Eperjes-Tokaji Hegység északabbra eső részén, a sárosmegyei 
Sóvár környékén az alsó és középső miocén apoka vagy slír a külszínre 
kerüi s az ezeknek kíséretében lévő kősóelőfordulás már régóta ismeretes 
és ki is termelik (sófőzés). Sóvár környékéről az alsó és középső miocén 
sóisformáció, a pleisztocén képződményekkel nagyobbrészt eltakarva, dél
felé húzódik, a kristályos palából, paleozói és mezozói képződményekből 
felépült Zempléni-szigethegységig.

A Sóvártól nagyjából délfelé eső terület számos pontján ismeretesek 
sósvízelőfordulások. Egyes szerzők a trianoni határhoz közel eső — jelen
leg megszállt — területnek több pontjáról említenek sósvizeket, mint 
C h y z e r  K o r n é l  (Zemplénmegye,ásványvizeiről, 1884), F i s c h e r
S. (Magyarország konjdiasós vizei) és S z á d e c z k y  G y u l a  (Zemp- 
lénmegyei szigethegység). Felemlítik, hogy Gercsely, Magyar Izsép, Nagy 
Kázmér, Mihályi és Velejte határában fordulnak elő sósvizek. F e r e n- 
c z i  I s t v á n  dr. m. k. főgeológus úrtól kapott adatok szerint a tria-
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rioni határtól alig 1.6 km-re fekvő bistei fürdő só;s vize literenként 1 . 16x4 
gr sót s a szintén 1.6 km-re eső nagykázméri Ritkás-dülő sósvize 1-ként 
3.793 g konyhasót tartalm!az, a Cl ionokból számítva.

C h y z e r  és S z á d e c z k y  szerint Legenye és Alsómihályi kö
zött, a vasút közelében, a Fövenyes-ároktól kissé északra van egy sós- 
forrás, amelynek környékén S z á d e c z k y  szerint a konyhasó ki is 
virágzik (57. old.). Velejte DNy-i végén lévő szakadásos árok felső részén 
is van egy öt öl mélységű konyhasós vizű kút. A kút vizét F i s c h e r
S. (Földi. Közi. X V II. k., 383. old., 1887.) 1.00x4 sűrűségűnek találta, 
0 .125%  szilárd alkatrésszel. Az eredeti forrás azonban C h y z e r  és 
S z á d e c z k y  szerint sokkal sósabb volt. A  forrás S c h e n e k  I. 1863- 
ból származó vegyelemzése szerint 10.000 rész víz egyebek mellett 67.8074 
klornátriumot, 26.0147 szénsavas nátriumot és 24.0784 szabad és félig 
szabad szénsavat tartalmazott s ezek alapján azt az „égvényes konyha
sós savanyúvizek“  közé sorolta. S z á d e c z k y  a következőket jegyzi 
meg:

„Nagyon valószínűnek tartom, hogy ezek a források sótartalmukat 
a mediterráni rétegekből kapják, amelyekhez a máramarosi és sóvári 
kősótelep is tartozik.“

S z á d e c z k y ,  mint már föntebb említettem, valószínűnek tartja, 
hogy az osztrák földtani felvételek által a Zempléni-szigethegységtől 
északra eső területen a congeria emeletbe sorolt agyagok legnagyobb része 
a mediterrán emeletbe tartozik. Kétségtelennek tekinthetjük, hogy ez így 
is van. Tapasztalataim alapján valószínűnek látom, hogy a trianoni hatá
ron túl, illetve a Zempléni-szigethegységtől északra eső medenceterület 
egyj részén még a, szarmata emelet rétegei lehetnek a külszínen, de alattuk 
már csekély mélységben a középső és alsó miocén sós formációja, az 
apoka vagy slír fekhetik, sőt részben már; a külszínre is bukkanhat, úgy
hogy ezekkel kapcsolatban léphetnek fel a fent említett sósvizek.

Gyakorlati szempontból fontos az a kérdés, hogy. az alsó és középső 
miocén sós agyagképződmény áthúzódik-e a Zempléni-szigethegységtől 
DNy-ra eső területre is vagy sem; és ha áthúzódik, a külszínhez közel 
várhatók-e azok a külszín alatt, vagy csak nagy mélységben és az előbbi 
esetben elárulják-e jelenlétüket a külszínen sósforrások, vagy sós ki- 
virágzások.

Földtani vizsgálataim egyik eredménye gyanánt megállapíthattam, 
hogy az alsó és középső miocén agyagrétegcsoport területünkön nem buk
kan a külszínre. Ez a rétegcsoport a külszín alatt jelen van, de kb. 100— 
200 m vastag szarmatarétegcsoport fedi.
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Másik eredmény gyanánt felemlíthetem, hogy a bejárt területen 
valódi sósforrások vagy sósvízű kutak nincsenek.

További eredmény gyanánt megállapíthattam azt, hogy a régi kris
tályos palák területén, főképpen pedig a fiatal vulkáni kőzetekből (a rio- 
litokból, riolittufákból és ezek elkövásodott, metamorfizáít féleségeiből 
és andezitekből) fakadó vizek ezüstnitráttal reakciót nem adtak, tehát 
konyhasótartalmuk nincsen. Báriumkloriddal kezelve reakciót vagy nem 
adtak, vagy csak kis reakciót mutattak, tehát szulfátok vagy nincsenek, 
vagy alig vannak bennük.

Ellenben a szarmata agyagok és agyagmárgák területén, vagy az azo
kat vékonyan fedő nyirokból fakadó források és kutak vize ezüstnitrát- 
tal többnyire erős reakciót adott,’ tehát kloridokat, vagyis sókat, első
sorban nátriumkloridot, többé-kevésbbé tartalmaznak. Bár ezek a ki
mutatott sómennyiségek vegyi szempontból már nagyobbnak mondhatók, 
gyakorlati szempontból nem mondhatjuk azokat sósvizeknek; az ízlelés
nél sem érezni rajtuk a sós ízt. Egyébként a szarmata agyagból felépült 
területen fakadó és megvizsgált források és kutak sótartalmára vonat
kozólag az alsóregmeci 37. számú kút vizének vegyi vizsgálata alapján 
megjegyezhető, hogy az ezekben a vizekben előforduló kloridoknak 
csak kisebb része nátriumklorid (konyhasó) és káliumklorid, nagyobb 
részük egyéb só.

Azoknak a forrásoknak és kutaknak a vízéből, amelyek ezüstnitrát
tal a legerősebb reakciót adták, számszerint hétből, mintákat vettem, 
minőségi vegyi vizsgálat céljaira. A megvizsgált vizek a 20., 21., 26., 
29., 33-> 37- számú forrásokból és kutakból, továbbá a vilyi fúrt kútból 
származnak. A vegyi vizsgálatok eredményeit föntebb, a megfelelő szá
mok alatt közöltem. A megvizsgált vizek közül legkevesebb a sótartalma 
a vilyi pusztai fúrt kút vizének: 0.0583 g 1-kint, legnagyobb a sótartalma 
az Alsóregmec déli részén lévő közkútnak, amelynek vízében 0.4S72 g 
sómennyiség van 1-kint.

A szarmata képződmények területén fakadó vizeknek báriumklo
riddal való vizsgálata alapján kiderült továbbá, hogy azok többnyire 
többé-kevésbbé megzavarodtak a báriumkloriddal való kezelés következ
tében, tehát többnyire kisebb-nagyobb mennyiségű szulfátot is tartal
maznak.

A Füzérradvány mellett 440 m-re lemélyített kutatófúrás alapján 
bebizonyosodott, hogy az alsószarmata emele'cbeli rétegek alatt 145 m 
mélységben a középső miocén apoka, vagy slírszerű rétegek jelen vannak 
ugyan, de könnyen elérhető mélységben még sem sósvizet, sem sótelepet.
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sem kőolajnyomot, sem földígázt nem tartalmaznak. Ennek ellenére is 
figyelemreméltónak kell tekintenünk gyakorlati szempontból a szób an - 
forgó területet, mert Csonkamagyarország területén mégis ez a vidék az, 
amely legközelebb esik egy ismert kősóterülethez, ahol igen gyengén sós 
vizek is előfordulnak s ahol viszonylag mégis legkisebb mélységben érhe
tők el a sótartalmú rétegcsoport rétegei. Rá kell mutatnom itt arra, hogy 
a máramarosi kősóvidékhez legközelebb eső területen, Tisztaberek szat- 
mármegyei község mellett mélyített fúrás a szarmataemelet rétegeit — 
amelyek vidékünkön a; külszínen vannak — csak 1400 m mélységben 
érte el és íjo o  m mélységig haladt bennük, anélkül, hogy kiért volna 
belőlük.

Tehát a terület földtani felvételének folytatása és részletes geofizikai 
felvétele indokolt.
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