
A GÖXC —HEJCE —FONY KÖZTI TERÜLET ÜJÖLAGOS
FÖLDTANI FELVÉTELE

Irta,: L if f a  A u r é l

A) Eruptiv képződmények
A reambuláló felvétel főképpen a terület legnagyobb felszíni kiterjedé

sében kifejlődött erupciós képződményeire vonatkozott. Ezek között a Gönctől 
É-ra és ÉK-re eső részen különösen a riolitok vannak jelen igen jellegzetes 
változatokban. Gönctől D-re haladva mindinkább helyet adnak az andezit
kiömléseknek.

a) Az andezitek Gönc, Hej ce s Fony között csaknem megszakítás
nélküli É—D-i vonulatban jelennek meg, mely még tovább D-re is folytatódik. 
Tömegüket csak egyes mélyebb völgyekben : a Gönci—szorosban és az abból 
kiágazó Kis- és Nagypatakban szakítják meg a riolitok különböző kiömlései, 
míg Ny-i széleiket tufa és agglomerátum szegik be.

Az andezitek leginkább tömegfeltöréseket alkottak, és kisebb-nagyobb 
gerincekké alakultak. Ilyenek Gönc vidékén: a Dobogó, a Borsóhegy, az 
Amadévár; Hejce környékén: a Gergelyhegy, a Farkashegy; Fony táján: 
az Agyagoshegy, a Szárkő, Sertéshegy, Dorkóhegy.

b) A riolit a területen csak nagyon alárendelt mértékű. Nagyobb 
összefüggő tömegben sehol sem találjuk, inkább csak kisebb foltokban 
jelentkeznek. Legszámottevőbb Kisvárdán, de ez is alig nagyobb 0,5—0,8 
km2-nél. Kisebb foltokban találjuk a Csonkás felől jövő völgyben, a Gergely
hegy felé vezető völgyben.

A kisvárdai riolit igen tömött, lithoidos, míg az utóbbi lelőhelyein inkább 
mállóit, itt-ott vöröses színű.

Fony K-i vízmosásai egyikében két kisebb obszidián-darabot találtam, 
amelyek megmunkált prehisztorikus kőszerszámok.

Az andezittufa ezen a területen a ruszaki klastrom-romtól kezdve keskeny 
szegély alakjában az andezit-vonulat Ny-i lejtőinek a peremét határolja. 
Jobbára agglomerátumos kifejlődésű, és kisebb megszakításokkal egészen 
Fonyig ta rt. Benne különböző méretű andezit—lapillik észlelhetők, de nem 
ritkák a hordónagyságú tömbök sem, amelyeket részben kimállva is találunk. 
Az agglomerátumos tufa a hegység belsejében ritkán fordul elő.

A riolittufa az andezittufához viszonyítva sokkal nagyobb elterjedési!. 
Több változata van: leggyakrabban horzsaköves, némelykor perlit szemekkel 
kevert riolittufa ; ritkább a finom vagy közepes szemű, és legritkább a kristály
tufa változata. Ezeket kisebb kiterjedésük miatt a térképen különválasztani 
nem tudtam.
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A horzsaköves riolittufának Hej ce határában, a szőlők alatt lévő kereszt 
mellett van nagy feltárása. Benne a hamu anyaga úgyszólván elenyészik 
a horzsakő mennyisége mellett. Nagyobb és összefüggő tömegben fordul elő 
a horzsaköves riolittufa Hejce község környékén. A községet kettészelő 
nagy és mély vízmosás csaknem egész hosszában horzsaköves riolittufát 
tár fel. A horzsaköves riolittufa breccsás kifejlődése a feltárások felső szintjei
ben települ. A mélyebb szintekben a horzsakő-darabok mérete és mennyisége 
csökken, míg a finomabb por mennyisége növekedik.

Fony községben a riolittufát csak alig néhány ponton észlelhetjük. 
Legnagyobb és legszebb feltárását látjuk a község É-i kijáratánál végződő 
vízmosásban, ahol 0,5 km-nél nagyobb távolságban húzódik É felé. Ellenkező 
irányban való folytatását megleljük a falu ÉNy-i részén.

A kristálytufa igen szép előfordulása található Hejcén, a dögtemető 
közelében. Anyaga az erősen elkaolinosodott földpátoktól majdnem egészen 
fehér. Benne az utóbbi alkatrészeken kívül elég gyakran, kb. 1—1,5 mm 
átmérőjű hatszöges biotit-lemezek tűnnek fel.

Posztvulkáni tevékenység eredményei: a geízirit és a hidrokvarcit.
A geizirit másodlagos úton keletkezett és elég jelentékeny tömegben 

előforduló kőzet, a közeli riolitok elbontása folytán oldatba ju to tt kovasav
nak forró vizekből történt lerakódása. Legnagyobb előfordulását a Fony és 
Mogyoróska között vezető szerpentin-út tetőpontján találjuk.

Az itteni geizirit legnagyobb részén hófehér, kagylós törésű, de vannak 
rózsaszínű részletek is. Kisebb, hófehér előfordulása van a Regéci-Várhegy 
egyik nyúlványán:

A hidrokvarcitnak (limnokvarcit), a már eddig kijelölt területen alig 
1—2 ponton tudtam  még újabb előfordulását megfigyelni, de ezek kiterjedése 
csekély. Ilyen a Csonkás pusztától ÉK-re, a Kisvárda közelében levő kis folt. 
Főnyi 3—3,5 m magas feltárásában rétegezést nem látunk, inkább csak 
vaskos tömegeket alkot. Színe legnagyobb részben fehér, ritkábban sárga, 
vagy itt-o tt jáspisra emlékeztető vöröses. Sok helyen kisebb-nagyobb lyukak 
észlelhetők benne, azonkívül nádtól vagy sástól eredő csöves lenyomatokat 
is tartalmaz. Vannak részek, ahol tömött szövetű, likacsosságot csak gyéren, 
vagy alig látni.

B) Üledékes képződmények
Az üledékes képződmények a bejárt területen nem változatosak. 

A lankásabb részeken és azok mélyebb bevágásaiban szarmáciai, pleisztocén 
kavics, lösz és nyirokképződmények találhatók.

A szarmáciai agyagnak a Hevita-dülő közelében levő egyik mély- 
útban látjuk kis feltárását. Ennél alig nagyobb a Borspatak völgyének 
Korlát melletti részén látható előfordulása. Mind a két lelőhelyen világos- 
szürke, töm ött — de kövületeket egyik helyen sem tartalmaz.

A kavics e vidéken szerzett tapasztalataim szerint, vagy az imént 
említett szürke agyagon és ezzel együtt a riolittufán, vagy közvetlenül 
ez utóbbin települ. A Nagyhó-dűlőben a 280—300 m magasan fekvő kavics- 
terrasznak egyik mélyúti feltárásában azt állapítottam meg, hogy a 0,5—1,0 m 
között változó vastagságú, kissé hullámos kavicsréteg fekvőjében csaknem
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ugyanolyan vastagságú, közepes szemnagyságú, fehér homok települ. Fekvője 
nem látható. Fölötte lösz van, amely itt-o tt már erősebb nyiroknyomokat 
tartalmaz.

A kavics átlag mogyorónagyságú, simára kopott szemei fehér és fekete 
kvarcitból valók; rétege pedig Ny-i irányban körülbelül 5—6°-nyi dőlést 
mutat.

A pleisztocén lerakódásai jelentősebb kiterjedésűek. Különösen áll ez 
a löszre, amely a terület dombos részét egész a Flernád-völgyéig fedi. 
Csak a hegység talpához közeleső dombon váltja fel a löszt a nyirok. Ez az 
utóbbi azután a hegység belsejében, mint a kőzetek közvetlen takarója, 
borít kisebb-nagyobb területeket.

A pleisztocén képződmények között alárendelt szerepű az a vörös, 
majd okkersárga agyag-előfordulás, amely nagyobb mennyiségben a «főnyi 
legelő»-nek nevezett lejtőkön csaknem lépten-nyomon található. iV-tartalom 
tekintetében nagy eltérést mutat, és hol sötétebb, hol világosabb színű. 
Ilyen van feltárva Kisvárda közelében, a Mogyoróska felől jövő s 
â Kisvárda K-i lejtője tövében a 731 m magas Szárkő felé kanyarodó völgy 
K-i lejtőjén, egy második körülbelül 200 m-rel távolabb É-ra 461 m magasság
ban, és egy harmadik előbbitől mintegy 50—60 m-rel É-ra, 466 m magasságban.

Ez a vashidroxid felvétele által okkersárgára megfestett agyag esetleg 
mint festékföld jöhet figyelembe.

A festékföldeken kívül, hassznosítható anyagként, említést érdemelnek 
azok a limonit-előfordulások, amelyek nagyobb feltárásuk, anyaguk megfelelő 
összetétele esetében komolyabb fejtésre lehetnek érdemesek. Ezek egyike 
a Hejce mellett lévő Gergelyhegy csúcsához közeleső K-i lejtőn, másik 
Regéc határában fekszik.

a) A gergelyhegyi feltárás. A Gergelyhegy jelenlegi feltárásától távolabb 
D-re, csaknem hasonló magasságban egy régi táró nyomai látszanak. A hányó 
kis terjedelméből ítélve, a táró nem lehetett hosszú, szép limonit-ércnyomokon 
kívül riolit-törmelék található rajta. A jelenlegi feltárás ettől kb. 400—500 
m-rel távolabb É-ra, egy kisebbszerű külfejtés, 610—620 m magasságban. 
A külfejtést a lejtő oldalába vágták, mintegy 10—12 m hosszúságban és 
4—5 m szélességben, amelynek a csúcs felé eső részén kb 5 m magas meredek 
falain a következő szelvény figyelhető meg: legfelül 1,30—1,50 m vastagság
ban lösz, illetőleg nyirok; alatta limonittól erősen megfestett agyag következik, 
amely alsó részében vöröses-barnára festett riolittörmeléket tartalmaz. 
Vastagsága: 2,0—2,5 m. Ez alatt a 2—3 m vastag, sötétbarna limonitos 
érc kutatás tárgya lett. Ez utóbbi a mélyebb részeiben tömöttebbnek látszik. 
Megkísérelték a feltárást még majdnem 1,0 m-rel lemélyíteni változatlanul 
jóminőségű barnavasércben.

b) A Regéc határában előforduló limonitot a Kisdorkó nevű hegy 
Ny-i lejtőjének két pontján tárták  fel. A hegy lábához közelebb fekvő alsó 
feltárást körülbelül 619 m magasságban telepítették, 8—10 m átmérőjű 
szabálytalan gödör alakjában. Anyaga igen szép sötétbarna. Fedőrétege 
1—2 m között változó vastagságban törmelékes lösz. Az alatta települő 
limonit arasznyi széles rétegben van jelen, amely ÉK-felé 45" irányban 
8°—10°-os lejtőszögű.
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A második feltárás az előbbitől távolabb ÉK-re van, mintegy 636 m 
magasságban telepítve. 6—8 m hosszú, 4—5 m széles és kb. 3—4 m mély 
árokból fejtették ki az itt előforduló erősen limonitos agyagot. Legfelül
1,0—1,2 m vastag lösz fekszik, alatta települ a szabálytalanul töredezett 
rétegben a limonitos agyag. Színe barna, itt-ott vereses. Vastagsága 2,0—2,5 m, 
ahol egyben a feltárás is végződik.

Az itteni limonit-előfordulások a közeli környező kőzetek Lé-tartalmá
nak kilúgozása után történt kolloidális kiválásra vezethetjük vissza.

A hasznosítható anyagok során felhozhatjuk még a linfyokvarcitot is. 
Kevésbbé likacsos félesége nagy tömegénél, anyagának egyenletes szerkezeté
nél fogva, tűzálló burkolatok (dinasz-tégla stb.) készítésére, a durvább, 
nagylyukú változata pedig a malomkőiparban volna felhasználható.

LEVÉ RËAMBULATIF DU TERRITOIRE SITUÉ ENTRE GÖNC —
IIEJCE —FÖNY

Par. A. L if f a

A) Formations éruptives. Les andésites apparaissent dans la chaîne de 
N—S, formant pour la plupart des éruptions en masse, bordées par de tuf 
et d’agglomérat. Le rhyolilh'e n ’apparaît au territoire qu’en petites tâches, 
tandis que le tuf rhyolithique est beaucoup plus répandu, et l’on peut en dis
tinguer plusieures espèces (tuf à ponce, à perlite, crystallin). Des occurrences 
degeysérite et d ’hydroquartzite importantes témoignent d’une activité postvolca
nique.

B) Formations sédiment air es. De l’argile sarmatienne, .du gravier puis 
du loess et du limon pléistocènes se sont sédimentés dans les pentes de la 
montagne éruptive. Dans quelques bassins, il y a des entassements de terre 
colorante et de limonite où l’on a commencé des s o n d a g e s  moindres.

НОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА НА ТЕРРИТОРИИ, 
ЛЕЖАЩЕЙ МЕЖДУ СЕЛАМИ ГЁНЦ, ХЕЙЦЕ И ФОНЬ

Ау р е л  Л и ф ф а

А )  Э р у п т и в н ы е  о б р а з о в а н и я .  Андезиты появляются в свите 
с простиранием с севера на юг, в большинстве случаев образуют массовые 
выходы, окаймленные туфом и аггломератом. На этой территории риолит 
появляется только в небольших пятнах, намного больше распространен риоли
товый туф, в котором было возможно различить несколько видов (пемзовый, 
перлитовый и кристаллический туф). О послевулканическом действии сви
детельствуют значительные месторождения гейзерита и гидрокварцита.

Б) О с а д о ч н ы е  о б р а з о в а н и я .  На склонах эруптивных гор 
залегают сарматская глина, плейстоценовый гравий, а затем лёсс и вакковая 
глина. В некоторых долинных бассейнах находятся накопления красящей 
земли и лимонита, на которых была начата разведка небольшого размера.


