
ERDÖBÉNYE KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANA
Irta: Lengyel Endre

A vizsgált terület, Erdőbénye és Abaújszántó vonalától D-re eső 8 — 10 
km széles sáv, uralkodólag kiömlési kőzetekből épült fel. Üledékek csak a 
hegység peremein s egyes mélyebben bevágódott völgyek talpán bukkannak 
felszínre.

A vizsgálat a terület térképezésén kívül az ásványi nyersanyagok előfor
dulására volt különös tekintettel.

A terület domborzatának rövid jellemzése: A hegység az erózióciklus 
érett fázisában van. A letárolás a peremeken még nem érte el az alaphegy
séget, mert a széli feltöltődés üteme erősebb volt, mint az erózióbázis süly- 
lyedése.

A fiatalabb lávatömegek sok eredeti vonást megőriztek. Részben össze
függő gerinceket, részben önálló kúpokat alkotnak. Bár a Ny-i oldalon több 
a csapadék, a hegységrész vízválasztója mégis a Ny-i szárnyon helyezkedik 
el, mert a legutolsó feltörés andezittömegei itt sorakoznak, míg a K-i rész 
idősebb, riolitos tömegei jobban lekoptak.

Hátráló erózióval három átvágódás zajlott le idők folyamán: a telki
bányai Csenkőpatak, a baskói Tekercspatak és a simái Kismedence Aranyos
patakja mentén. A két első átvágódás fiatal erózióciklus eredménye, az utóbbi 
határozottan tektonikai eredetű, amit az É-ra és D-re fekvő andezites töme
gek elhelyezkedése is igazol.

A felszín kialakulásában az eruptív képződmények mellett fontos szere
pet játszottak a kvarcittömegek is, amelyek az alattuk fekvő vulkáni törme
lékeket megvédték a letárolástól. A lazább eruptív kőzettömegekben két 
régi öböl alakult ki: a sárospataki és erdőbényei. Terraszok csupán szét
szakadt foltok alakjában maradtak meg 180—200 m magasságban.

Földtani felépítés

A hegység aljzatát alkotó szanidines-horzsaköves riolittufa a mély
fúrások adatai szerint paleomezozói térszínre települ. Ezt igazolják a bennük 
található intruzív kőzet-, kristályos palazárványok is. A tufaösszletet átszelő 
hasadékok nagyrészben ÉÉN y—DDK-i irányúak. E törésvonalak mentén 
sorakoztak fel a törmelékszóró rétegvulkánok. Ezeket metsző É É K —DDNy-i 
törések is megállapíthatók. A két jellemző irányú hasadékhálózat metszés-
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pontjaiban volt legerősebb a vulkáni működés. Itt emelkedtek legmagasabbra 
a tufaösszletet átszelő lávatömegek.

A riolittufa rendkívül messzire szóródott szét, osztályozottsága függő
legesen és vízszintesen egyaránt megállapítható. Az andezitfeltörések vulkáni 
törmeléket alig szolgáltattak. Lávájuk központi csatornákon, vagy még 
inkább kialakult hasadékrendszeren ömlött ki, s a riolitoknál fiatalabb. 
Riolitok andezitzárványt nem tartalmaznak.

Utóvulkáni jelenségek közül legfontosabb szerepük a kovasavas hév
forrásoknak volt. Hatásukat már erősen lekoptatott térszínen fejtették ki 
s változatos termékeket hoztak létre.

Riolit- és andezitképződmények. A riolit és andezit általában mélyre
ható kéreghasadékok mentén tört fel, de helyenként központi kitörések is 
megfigyelhetők, pl. Erdőbényétől É-ra a Tolcsvahegy (456 m) és Nagy
mondoha (497 m) kúpjai. A genetikailag összefüggő kúpsorozat egybefolyó 
takaró képében tárul elénk. Tállya K-i és Ny-i területén a riolittufa tetején 
önálló, sapkaszerű kúpokat alkot.

Az Erdőbénye—Abaújszántó vonaltól D-re eső hegységövben a piroxén- 
andezit van túlsúlyban, melyet helyenként (Aranyosfürdő, Molyvás) agglome
rátum is kísér. Legüdébb piroxénandezittömeg a bényei Szokolya (610 m) 
tetejét építi fel. Kimagasló kúpján (Sólyomkő) a lávafelnyomulás és szétterü
lés érdekes példája ismerhető fel. De óriási andezittömeg a Rakottyások 
(504 m), Molyvás (502 m), Nagymurga (409 m), valamint az Aranyosvölgy 
É-i oldalán elterülő Feketehegy (506 m) gerince is. Ez utóbbiban nemcsak 
pados, lemezes, hanem gömbhéjas elválási formák is előfordulnak.

Az andezit mint kitörési sorrendben a riolitnál fiatalabb effuzívum, 
kifejezettebben rögzíti a hegység hasadékrendszerét. Uralkodó a piroxén és 
piroxénamfibolandezit. Az amfiboldúsabb változatok többnyire a viszonylag 
mélyebb szintekben fordulnak elő. A kismennyiségű vulkáni törmeléket 
(agglomerátum, breccsa) az erózió az andezittömegek felületéről már java
részben eltávolította.

Biotit jelenléte csak egyes vörösbarna típusokban figyelhető meg 
(Molyvás, Rakottyás).

Riolit a hegységrész K-i és alárendelten a Ny-i peremeit építi fel, így 
Erdőbényétől É-ra a Nagymondoha—Tolcsvahegy, DNy-ra a tállyai Várhegy— 
Palotahegy—Sátorhegy tömegében jelenik meg. A riolit önálló kúpot ritkán 
alkot (Nagymondoha), többnyire lávaárak alakjában ismerhető fel, mindig 
nagymennyiségű tufa kíséretében. Kétségtelen, hogy a nagy andezittömegek 
alatt is kiterjedt riolitos képződmény terül el, amint ezt a peremi mély
fúrások adatai is igazolják. A riolittufa túlnyomórészt horzsaköves, de több 
helyen (Nagyösztvér, Ravaszmáj, Tolcsvahegy stb.) perlites változatok jelen
nek meg. Remek szferolitos riolit alkotja a Nagymondoha egyik K-i kúpját. 
Kőportufa a bényei öböl peremén, főleg a Nagymondoha szűk völgyeiben s a 
Barnamáj Ny-i lejtőin tárul elénk.

Települési viszonyok és kőzettani jelleg szerint megállapítható, hogy a 
riolittufa tengeri időszakban, az andezitvulkánok szárazföldiben képződtek. 
Ez utóbbiak egy része a terület kiemelkedése, feltöltődése után alakult ki.

A vulkáni működés nemcsak finomabb-durvábbszemű és különféle
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fáciesű tufát, hanem több helyen (Molyvás, Rakottyás) lávabreccsát is hozott 
létre. A tufa- és agglomerátum főleg eróziótól védettebb hegyoldalakon lép 
felszínre, ahol nem borul rá fiatalabb andezitképződmény. A riolitos vulkáni 
törmelék sokszoros túlsúlyban jelenik meg. A vulkáni működés kezdetét 
jelző, hatalmas horzsaköves tufaszórás kétféle megjelenésű. Ahol gyors
ütemű kitörési ciklusban szárazulatra szóródott, ott függőleges osztályozott- 
ság nem jelentkezik. Ahol parti övben, vagy tengervízben rakódott le, ott a 
kitörési központok távolságát rögzítő finomabb-durvább rétegzettség állapít
ható meg. Nagyobb tufafeltárásokban a váltakozó tengerelöntés és vissza
vonulás folyamata figyelhető meg. Mindkét tufatípus leülepedésének körül
ményeit flóra- és faunamaradványok érzékeltetik.

A legidősebb tufaképződmény magmája gázban rendkívül gazdag volt. 
Az eredeti és másodlagos illó alkatrészmennyiség a magma anyagát részben 
horzsakővé alakította, majd nagy részét finom törmelékké robbantotta szét. 
A később felszínre jutó magmatömegek gázmennyiségének csökkenését az 
üvegesen megszilárdult perlites változatok növekvő mennyisége tanúsítja. 
Perlitkiömlés mindig a viszonylag fiatalabb horzsakőtufához kötött, ennek 
felső határfelületén jelenik meg, vagy tufapadok közé települ.

A tufán nemcsak függőleges, hanem vízszintes osztályozás is megfigyel
hető. Minél távolabbra jutott el a krátertől a törmelék, annál finomabb szemű. 
Ezért a finom szemnagyságú, tömött, sokszor megállapíthatóan vízből 
lerakodott tufa leggyakrabban a hegység lankás, kislejtésű peremi övében 
jelenik meg. Távolabbi és közelebbi kitörési központok törmelékanyaga széles 
szemnagysághatárok között rakódott gyakran egymás fölé.

A tufát számos helyen kovásodás kíséri. Elkovásodott riolittufa és for- 
ráskvarcit a Ligetmajor—Baskó-i út mentén, a Nagymondoha D-i lejtőin, 
a Rakottyások É-i peremén s Erdőbényefürdő D-i szegélyén fordulnak elő 
nagyobb tömegben. Nagymérvű kiterjedésük s változatos megjelenésük 
hosszantartó utóvulkáni működésre utal.

Zöldkövesedés igen kis mértékben s főleg ott található, ahol a riolit 
és andezit érintkezési határán utóvulkáni tevékenység zajlott le. E vonalak 
mentén a piritkiválás is jelentős (Aranyosfürdő, Ligetmajor, Erdőbényefürdő, 
Pesthegy).

Szarmata riolittufa közé települt 20—50 cm vastag fás barnakőszén
telep fordul elő a hegység K-i szegélyén több helyen. (Makkoshotyka, Darnó, 
Gomboshegy.) Területünkön a Tolcsvahegytől ÉNy-ra, a Hidegoldal-árok 
230 m magasságában, a Verőmáj és Zsákosok közti hajlatban fordul elő 
helyenként 40—50 cm-es, fásszerkezetű, világosbarna kőszénréteg. 1928—30-as 
években lejtősaknával fejtették is.

Nyirok, mint általános mállási termék, főleg az andezitterületen borítja 
a lankás hegyoldalakat.

Lösz az erdőbényei Szokolyától K-re s a Kerekoldal lejtőin alkot na
gyobb foltokat, a hegység belsejében sehol sem található.

Alluviális ártéri üledék a nagyobb patakok mentén kaolinos tufa, agyag, 
nyirok, homok anyagából alakult.
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Hegységszerkezeti és ércgenetikai viszonyok
A Tokaji-hegység térbeli elhelyezkedésének irányát hatalmas főtörés 

szabja meg, amit legszembetűnőbben az egymással párhuzamos, nagyjából 
É —D-i andezitvonulatok jeleznek. A főtörésvonalat mellékhasadékrendszer 
kíséri, uralkodó ÉN y—DK-i és É K —DNy-i iránnyal, ami az alaphegység 
szerkezetét is tükrözi.

Az Erdőbénye— Cekeháza vonalán húzódó Aranyosvölgy éles tekto
nikai határt rögzít. Az É-ra fekvő hatalmas szarmata piroxénandezit-vonu- 
latok iránya ÉÉK — DDNy-i, a völgytől D-re esőké ÉN y—DK-i. Ez utóbbi 
határozott szerkezeti vonal, amelynek mentén a Szerencsi-szigethegység 
lesüllyedt s amelyet a Szerencspatak lefutása is követ.

Erdőbényén a legmagasabb tetők jelzik (Szokolya, Molyvás) egyben az 
effuzívumok kitörési központjait is. A lávatömegek nem folytak messze s 
2 —3 km-nél hosszabb lávaárak ritkák. A törésvonalak mentén felszínre ju
to tt lávatömegek sok helyen összefüggő gerinccé egyesültek. A gerincek közti 
hosszabb mélyedések egyúttal a később kialakuló völgyrendszer lefutását 
is kijelölték.

A vulkáni működés több ciklusban zajlott le, amelyek mindegyike 
savanyú, riolitos láva feltöréssel kezdődött és bázisos piroxénandezittel feje
ződött be. Egy-egy cikluson belül is egyidejűleg működhetett riolitos és ande- 
zites kőzetváltozatokat létrehozó tevékenység. így magyarázható a két jel
lemző kőzettípus ismétlődő megjelenése és kisebb tömegű átmeneti kőzet
típusok (rio-andezitek és andezo-riolitok) megjelenése. A vulkáni működés 
a központi részeken ta rto tt legtovább, termékeik itt halmozódtak legmaga
sabbra. A vulkáni működés szakaszos egymásutánban folytatódott a hegység 
egyes részein a pannon időszakig. Minden hegységszerkezeti mozgásperiódus 
új vulkáni kitöréssorozatra adott indítékot. Az ismétlődő kitörési ciklusok 
között nyugalmi helyzet állott be. Ezt igazolja a kőzetek egymástól eltérő 
jellege, földtani helyzete, állapota. Tökéletes ismétlődés nincs.

Az andezithegység kialakulása után általános süllyedés következett be 
s a pannóniai beltó nemcsak a mélyebbre zökkent Szerencsi-szigetet, hanem 
a Tokaji-hegység peremeit is elöntötte. Többszöri kimozdulás megváltoztatta 
a tufarétegek eredeti helyzetét is. A peremeken 20—30°-os dőlés is mér
hető. Vetődések mentén súrlódási tükör is észlelhető (Ravaszmáj, Zöldág
bánya stb.).

A kezdetben felnyomult magmatömegek szomszédságában, a mélyben 
keletkezett anyaghiány pótlására, a közeli szilárd kéregrészek zökkentek le. 
Ezért a kezdeti kitöréseket mindig megállapítható transzgresszió kísérte. 
A nagyjából É —D-i hegységtengely mindkét oldalán süllyedés következett 
be. Ny-on levált a Szerencsi-sziget, K-en a Nagyalföld pereme. A lezökkenés 
a vulkáni képződmények első tömegeit is magával vitte. Ezért találunk a 
hegységperemi mélyfúrásokban néha többszáz méteres tufaösszletet. így a 
Szerencsi-sziget körül 4 —500 m mélységben is kaolinos riolittufa található.

Az ÉÉNy—DDK-i sík mentén leszakadt Szerencsi-szigethegység s a 
kitörési kőzetekből felépült Tokaji-vonulat között a szintkülönbség a pannon



időszak elejéig folyton nőtt, majd a terület általános süllyedése követke
zett be.

Kitörési sorrend. Erdőbénye környékének legrégibb eruptív képződ
ménye a horzsaköves, helyenként perlitlapillis ortoklászriolit-tufa. Minthogy 
északabbra, Kovácsvágás környékén a piroxénandezitre szarmata cerithiumos 
mészkő és palás agyag telepszik, a riolitkitöréseknek még a felső-mediterrán
ban, vagy a szarmata elején kellett bekövetkeznie. Erre az andezit- és horzsa-

kőzárványos mészkőre tufás agyag telepszik s a ráboruló fehér riolittufa 
már szarmata kövületeket tartalmaz.

A hegységperemen sokféle átmosott tufa van, melybe a terület külön
böző kőzettípusai zárvány alakjában utólag kerültek be.

Kétségtelenül megállapítható, hogy a riolit- és andezitkitörések ismét
lődtek, ezért váltakozó településük több helyen elénk tárul. Feltehető, hogy 
e kétféle kőzettípus tagjai különböző kitörési központokból egyidejűleg is 
egymásra halmozódhattak. A sorrend tehát nem mindig ugyanazon vulkáni 
kürtő termékeit tükrözi. Szomszédos kitörések anyaga is egymásra halmozód
hatott. Ez a magyarázata, hogy mindkét kőzettípus tartalmazza zárványként 
a másikat.

A legalsó tufa kitűnően rétegzett, sok felső-mediterrán és szarmata 
kövületet is tartalmaz, tehát a tengerben ülepedett le. A felsőbb szintek 
tufája már szárazulatra hullt, rétegzetlen, kövületszegény. A riolit már 
szárazulaton jelent meg. Az utóvulkáni működés túlnyomó része szintén 
kiemelkedett területeken zajlott le.



76

Bizonyos, hogy a vulkáni kitörések több, de minden valószínűség 
szerint 3 ciklusban peregtek le, amint az a Dunazughegységben is megállapít
ható volt. Minden erupcióciklus riolitváltozattal kezdődött és bázisosabb 
andezitváltozatokkal folytatódott, illetve nyert befejezést. Ez megfelel 
nyugodt lefolyású, mélységi magmadifferenciáció esetén a normális kitörési 
sorrendnek.

Olyan előfordulási hely nincs, ahol mindegyik ciklus valamennyi 
terméke egymás fölött, összefüggő sorrendben megjelenne. Az eruptív össz- 
letnek csak egy-egy, egymástól eltérő részletét láthatjuk s ezért a részlet
sorrend helyről-helyre változó. Hol savanyú riolitos, hol bázisos andezites 
a kezdő tag. (Ez az oka a szerzők véleménykülönbségének.)

A helyes erupciósorrend megállapításánál tekintetbe kell vennünk, hogy 
az egyes képződmények kitörési helyei vagy vonalai idők folyamán eltolód
tak, hatósugaruk az erupciók intenzitásának megfelelően megváltozott. 
Az eredményezett vulkáni termékek tömege és kiterjedése* ezzel kapcsolatban 
teljes, vagy hézagos sorrendje a legváltozatosabb formában jelentkezik.

Ugyanaz a 3 ciklus, amely a Dunazughegységben felismerhető, a Tokaji
hegységben is jelentkezik, de térben, időben és erősségben eltolódva. Időben 
később, s a legutolsó piroxénandezit-kitörésekkel sokkal erőteljesebben. Ez 
már a Börzsöny—Cserhát—Mátrában is megállapítható.

A hegységben lerögzíthető kitörési sorrendet a következő összefoglalás 
szemlélteti:

b3 piroxén- és bazaltos piroxénandezit és tufája ч 
a3 plagioklászriolit és tufája | szarmata

alkáli trachit
b2 amfibolos piroxénandezit és tufája 
a2 ortoklászriolit és tufája 
bx amfibolpiroxénandezit 
ax ortoklászriolit és tufája

Főbb vonásaiban H o f f e r  is hasonló megállapításra ju tott, de ő legidő
sebb kitörési kőzetnek a zöldköves piroxénandezitet (Sárospatak környékén) 
tekintette, holott az ehhez hasonló bázisos andezit Erdőbénye területén már 
riolittufa-összleten nyomult fel lakkolitszerűen. H o f f e r  következtetéseit 
csupán a Tokaji-hegységre vonatkoztatta s nem támasztotta alá más, rokon 
felépítésű hegységeink kőzetgenetikai adataival.

Hasznosítható nyersanyagok
1. Űtbarkolókő. A terület több pontján fordul elő jóminőségű, kocka

kőnek és zúzaléknak alkalmas piroxénandezit. Kőfejtőkkel kiaknázható elő
fordulások a Mulatóhegy, Szokolyahegy és Nagymurgahegy oldalán talál
hatók.

2. Építőkőnek alkalmas kifejlődésű horzsaköves riolittufa fordul elő 
Ravaszmájon, továbbá a Hecske és Előhegy tömegében. A kaolinosodott 
változatokból helyenként iszapolással kaolin is kinyerhető volna.
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3. Horzsakő. A Szokolya K-i lejtőjén nagy tömbökben fordul elő fino
mabb szemű riolittufa között a horzsakő, mely felszíni fejtésekben kiaknáz
ható volna.

4. Telér- vagy forráskvarcitok és hidro- vagy limnokvarcitok. A Tokaji- 
hegységben nagyszerepet játszanak a kvarcitváltozatok. Genetikailag különb
séget kell tennünk a telér- vagy limnokvarcitok között. Az előbbiek hegység- 
szerkezeti hasadékokon törtek fel, s az aktív vulkáni működéssel szoros 
összefüggésben állottak. Megjelenésük gyakran telérszerű. A feltörés mentén 
átjárták, elkovásították a tufát. Kiterjedésük csekély. Főleg lakkolitok 
szegélyein jelennek meg s ilyenkor színes (vörös, sárga, barna) kovakőzetet 
hoztak létre. Ilyen telér vagy forráskvarcit fordul elő a Mulató—Barnamáj-i 
andezittömeg szegélyén, s általában a Rakottyások és Molyvás kőzeteiben.

A hidro- vagy limnokvarcitok már állóvizek, csendes tengeröblök kova
savas lerakódásaiként foghatók fel. Keletkezésük az utóvulkáni fázis alatt 
ment végbe a harmadidőszak végén. Kiterjedésük nagy. Néhol összefüggő 
hidrokvarcit-takarót alkotnak. Halványszínűek, vagy fehérek. Gyakran 
növényi és állati maradványokat is tartalmaznak. Ilyen viszonylag fiatal 
hidrokvarcitlepel fordul elő Erdőbényétől ÉNy-ra, Simától DK-re, az ú. n. 
Csonkás nevű lejtőn.

A riolitokat kísérő kvarcitok általában világos színűek (fehér, világos
sárga, rózsaszín), az andeziteket kísérők sötétek (sötétsárga, vörös, barna, 
fekete). A kvarcit színét oldott vagy kolloidális eloszlású fémoxidok mennyi
sége határozza meg.

5. Kaolin, benlonit, fallerföld. Kaolin-, bentonit- és fullerföldváltoza- 
tok lerakódására megállapításaink szerint, a magasabb fekvésű, védettebb 
szarmata utáni szint volt legalkalmasabb. A hegységnek mai laposain, domb
hátain, medenceszerű egykori öbleiben találjuk meg felhalmozódásaikat.

Tiszta kaolint, bentonitot vagy fullerföldet a területen jelentősebb elő
fordulásban találni nem sikerült, azonban az átalakult tufaképződmények 
között a kaolinosodás és fullerföldképződés nyomai figyelhetők meg, melyek 
előzetes kutatást indokolnak.

6. Kovaföld, diatomapala. Az erdőbényei öbölben és a simái medence 
D-i felében Ligetmajor—Mogyorós —Palánkos területén hévforrásoktól táp
lált tavakban kovaföldtelepek rakódtak le jelentős felszíni kiterjedésben. 
A kovaföld-felhalmozódás hidrokvarcit kiválásban folytatódott és így előfor
dulását gyakran hidrokvarcittömbök árulják el.

7. Pirit. A terület széles sávjában Erdőbénye-fürdőtől a Bogdán 
Rakottyáson keresztül a Pesthegyig és Aranyosfürdő környékén figyelemre 
méltó piritbehintést találunk a kovás riolitváltozatokban, főként az andezit
tel való érintkezés mentén. Egyes helyeken kiékelődő vékony telérekben és 
zsinórokban is előfordul. Jelentősebb ércképződésről ezek az előfordulások 
nem tanúskodnak.

8. Festékföld. Főképp a piritbehintéses zónák mállásából képződött 
vasoxid halmozódott fel kaolinos agyagváltozatokkal keveredve festékföld
ként völgyekben és a térszín laposain.

Űf kövületlelöhelyek. Az Erdőbénye körüli hegységrész vizsgálata közben 
három új kövületlelőhely vált ismeretessé. Egyik a pesthegyi tárótól KDK-re


