
SÄRAZSADÄNY—TOLCSVA- VÁMOSŰJFALU KÖZÖTTI 
TERÜLET FÖLDTANI VISZONYAI

( I I I . ,  IV.  sz. melléklettel) 
í r ta :  F rits J ózsef

R ÉTEG TA N I F E L É P ÍT É S

A fedőhegység jellegű hegységrész főtömege új harmadkori magmás 
és piroklasztikus kőzetekből felépített. Uralkodó a piroxénandezit, alá
rendelt a riolittufa. Fedőjüket negyedkori lejtőtörmelékes nyirok és 
hullóporral kevert mállási termékek alkotják, tekintélyes, a hegységben 
eddig nem észlelt, helyenként 30 m-t is meghaladó vastagságban. (III. sz. 
melléklet.)

1. Piroxénandezit
Ásványos összetétel, kifejlődés, térszíni megjelenés, valamint az ezek 

alapján valószínűsíthető kitörési sorrend szerint a hiperszténes augit-, és 
augitos hiperszténandezit csoportjára osztható.

a) Hiperszténes augit andezit. Munkaterületünk legidősebb magmás 
eredésű képződménye. Minősítésre alkalmas, aránylag üde kőzetmintái, 
kizárólag gépi fúrásokból kerültek felszínre 5—25 m mélységekből. Láva
áras és agglomerátumos elterjedésének felszíne a Rudnok (222 m) — 
Kopaszka (208 m) — Akasztó domb (137 m) peremén a fúrások alapján kb. 
95—125 m tszf. magasságú. E hegyek oldalain lávatömegekre utaló 
felső megjelenési határa egyes helyeken kb. 140—166—195 m magassággal 
vonható meg. E főcsoportba soroljuk a Kiskopaszka (175,7 m) Ny-i 
lábánál kb. 108—130 m tszf. kis folton kaolinosodott—propilitesedett— 
zöldkövesedett andezitkibúvások elsődleges kőzetét is.

Porfíros szövetűek, lilás—zöldes—vörösesszürke és csak ritkán  sötétszürke 
színűek. Finom- vagy durvakristályos beágyazásai közül az üvegfényű, vörhenyes 
plagioklászok 1 —2 mm-es kristálylécei és kisebb piroxénoszlopok m ár szabad 
szemmel felismerhetők. Mikroszkóp a la tt a hialopilites vagy átkristályosodott 
folyásos szövetű alapanyagban labrador—bytow nit sorú plagioklászok és diopszidos 
augitkristályok foglalnak helyet, kevés hipersztén- és magnetitszemcse is felismer
hető benne. A porfíros földpátok öves szerkezetűek, gyakran albitikerlemezesek. 
A színes elegyrészek uralkodóan augitikrek, a kisebb mennyiségű hiperszténoszlopok 
töredezettek és földpátzárványosak. Az alapanyag kevés m agnetitet és ritkán  
piritszem eket is tartalm az (pl. a Zs-5. fúrásban).
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A bontottabb — elváltozottabb kőzetmintáknál az alapanyag üvege is 
agyagásványéban bontott, melyben a porfíros földpátok helyét zöldes
fehér pettyek, a piroxénekét iddingszites—basztitos bomlási termékek 
jelzik.

Az elbontottság végső fokát képviselő „zöldkövesedést” és bentonito- 
sodást a kőzet eredeti elegyrészeinek teljes felismerhetetlensége jellemzi.

A csak fúrómagok alapján megismert hiperszténes augitandezit- 
képződmény széles skálájú bontottsága a fúrások rétegsora szerint tufás 
és agglomerátumos kifejlődésre utal. Egyes fúrások rétegsorában a 
„görgeteges” vagy ,,koptatott felületű” megjelölés is legtöbb esetben 
agglomerátumos bomba furadékára vonatkozik.

b) Augitos hiperszténandezit. A terület magasabb térszínét sapka- 
szerűen borító, a peremeken — főként a Bodrog közelében — lakkolit- 
szerűen megjelenő legfiatalabb piroxénandezit. Ez borítja a Rudnok és a 
Kopaszka tetőit s mellékcsúcsait, utóbbiak egyikén-másikán kisebb 
kőfejtőkezdések nyomaival. Sapkaszerű takaró az Akasztódomb (137 m) 
kis andezitdombja is. A Kiskopaszka (175,7 m) NyDNy-i meredek lábánál 
levő ún. ,,szeszgyár melletti” kőfejtő és a vámosújíalusi Kishegy (130 m) 
alkalmi kőfejtőinek feltárásai már lakkolitos felnyomulásra utalnak 
(IV. sz. melléklet).

Ez a kőzettípus általában üdébb, frissebb és felszíni mállásra kisebb 
hajlamú.

Színe uralkodóan kékes és sötétszürke, bonto ttan  barnásszürke. Szövete por
fíros, melyben ritkán  2 mm-es, többnyire 1 mm-nél kisebb földpátlécek és parányi 
piroxénszemcsék csillognak. Mikroszkóp a la tt a hialopilites vagy felzitesen átkris
tályosodott alapanyagban főleg plagioklászok, hiperszténoszlopok és zömök augit- 
szeinek foglalnak helyet, kevés magnetitszemcse is eléri a beágyazás méretét* 
A földpátok alapanyagzárványos albitikrek, olykor albit +  karlsbádi törvény 
szerinti összenövésekkel. A plagioklászok 50% Ab-, ill. 63% A n-tartalm úak. A szí
nes elegyrészek uralkodóan hiperszténoszlopok, többnyire sajátalakúak, jó hasa
dási vonalakkal, általában zárványm entesek. A kis mennyiségű augit többnyire 
idegenalakú.

c) A piroxénandezitek kémiai összetétele és földtani kora. A terület 
andezitféleségeinek összetételéről Guzy К .-né vizsgálatában négy kőzet
elemzés készült. Ezek között egy hiperszténes augitandezit-elemzés (IV.), 
a tilalmasfürdői T. 35. sz. fúrás kissé bontott magmintájából és három 
augitos hiperszténandezit elemzés (I—III.) a Kopaszka és vámosújíalusi 
Kishegy kőfejtőinek üde típusmintáiból, amelyeknek kőzetoptikai minő
sítése Lengyel E., ill. Mauritz В. vizsgálatának eredménye. Az elemzések 
fenti sorrendű értékeléséből a kovasav 54,78—59,27—61,69—62,43%-os 
növekvő és a CaO-tartalom 8,97—7,36—6,37—5,94%-os csökkenő sorá
nak megfelelően az andezitféleségek egyre savanyodó összetétele állapít
ható meg. Jellegzetesen tükrözik ezt a J ugovics L. által számított Niggli- 
ér fékek is.
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Andezitelemzések Tolcsva környékéről

I. m inta: Üde augitos hiperszténandezit, Kopaszka É-i oldaláról az 1/b jelű régi

II. m inta: Üde augitos hiperszténandezit, Kopaszka NyDNy-i oldaláról a Szesz
gyár m elletti í /c  jelű kőfejtőből.

I II . m in ta : Ü de augitos h ipe rsz ténandezit a vám osú jfalusi kő fejtő  8 m -es hom lok
fa lának  aljából.

IV. m inta: B onto tt andezit a Tilalmasfürdő m elletti T. 35. sz. (volt Zs. 33.) gépi 
fúrás 13,80—15,00 m közötti szakaszából.
A négy andezitelem zés közül a m agm aprov inc ia  m egállap ításához csak az 

első három  haszn á lh a tó , m ert а IV. elemzés m ár b o n to tt , m á llo tt an d ezitre  m u ta t.  
Az elem zések NiGGLi-értékei a tona lito s , ill. peléeites m agm atípushoz  állnak leg
közelebb.

Az ,,idősebb és fiatalabb” szakaszba sorolt andezit földtani kora az 
általa áttört vagy borított riolittufa korának függvénye, melyhez képest
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az „idősebb’' andezitet a szarmata emelet alsó szintjébe, a „fiatalabb” 
andezitfeleségeket a szarmata felső szintjébe (Kopaszka—Rudnoktető— 
Akasztódomb), ill. a bodrogperemi Kishegy andezitjénél a pannon elejére 
helyezzük, az alábbiak szerint:

a) A terület andezitvulkánosságának szakaszos rétegvulkános műkö
dését a mesterséges feltárásokkal megállapított kövületes üledékképződés 
közbeiktatódása földtanilag is igazolja.

A tilalmasfürdői 15 m-es T. 35. sz. gépi fúrás felsőbb szakasza horzsaköves 
rio littu fá t és a la tta  10,30 — 13,80 m között Hydrobia cfr. stagnalis B ast , lenyomatos 
és kőbeles tu fito t harán to lt „idősebb” hiperszténes augitandezitre települve. Ugyan
ezen kövületes és perlites horzsaköves riolittufa rétegfeje a közeli Kopaszka I. 
sz. vízmosásában a felszínre bukkan — az első Hydrobia kövület E rhardt  György  
gyűjtéséből innen származik — és rétege Ny felé a kopaszkai kisebb kőfejtőkig 
nyom ozható, amelyeknek „ fia ta labb” augitos hiperszténandezitje sapkaszerű 
takarókén t ül e horzsaköves riolittufán.

b) Az Akasztódomb K-i oldalán mélyített kézifúrásokkal és az I. sz. 
kutatóaknával feltárt kaolinosan—bentonitosán bontott horzsaköves riolit
tufa kis foltja — bár kövületeket nem tartalmaz — rétegtanilag azonosít
ható a Kopaszka É-i lábánál felszínre bukkanó, a fentiekben ismertetett 
kövületes riolittufaréteggel. Aknaszelvényünk szerint az Akasztódomb 
„ fiatalabb” augitos hiperszténandezitje ráborul erre a tufarétegre, így 
fiatalabb annál.

2. Riolittufa
A piroxénandezit uralkodó tömegéhez képest mennyiségileg alárendelt 

felszíni foltjai és a fúrásokkal megütött felszínközeli előfordulásai a 
szarmata emelet alsó (középső) és felső szintjében jelennek meg:

a) Alsó- (középső-) szarmata tufaösszlet. A hegységrész közvetlen 
aljzatát képezi, valószínűleg már a tortónai emeletben kezdődött tufa
szórás. Rétegösszlete területünkön nem bukkan felszínre. Jelenléte csak a 
gépi fúrások révén vált bizonyossá.

Elterjedésének felső határát a Rudnok (222 m) és a Kopaszka (208 m) 
D-i lejtőjén elterülő „Kincsem-szőlő” közötti völgyületben mélyített 3f ,20 
m-es Zs. f 7. sz. fúrás nyirok és 18 m vastag bontott hiperszténaugitandezit 
a latt 29 m mélyen kb. 116 m tszf. magasságúnak találta, míg a Rodrog 
árterén telepített 25—23—35 m-es, Zs. 28—29. és V. 29. sz. fúrások, holocén 
öntésföld -j- kékesszürke folyami homokból és pleisztocén kavicsból álló fedő 
alatt, 18—17—19 m mélyen, kb. 78 m tszf. magasságban állapították meg.

E riolittufa kőzettanilag és rétegtanilag is azonosítható a munka- 
területünktől Ny-ra (Tolcsvai-hegy—Térhegy riolittömegeinek D-i lábánál) 
Erdőbényéig kibúvásokban és bányafeltárásokban kb. 140—160 m tszf. 
magasságban megjelenő riolittufaképződményekkel. Rétegmegfelelője az 
Olaszliszka térségében Moldvay L. és Varjú Gy . által mélyített fúrások 
többségében, néhány m-es fedő alatt, kb. 85—110 m tszf. magasságban 
észlelt horzsaköves riolittufa, melyben alsó- (középső-) szarmata kövü
leteket is találtak.

Az alsó- (középső-) szarmata tufaösszlet függőleges kifejlődésének 
méretére és változataira csak a közeli és távoli környék mélyebb fúrásai
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alapján következtethetünk, melyek szerint a közvetlen környéken 146 
m-nél vastagabb összletnek bizonyult. A hegység peremén területünktől 
ÉK -ге kb. 10,5 km távolságban, Végardón mélyített 201 m-es XXIV. sz. 
fúrás a tárgyalt képződménnyel azonosítható riolittufa-összletet tá rt fel, 
kb. 95—100 m tszf. magasságú felső határral. Kora a szomszédos fúrások 
felsőbb szintjéből előkerült alsó- (középső-) szarmata mikrofauna (íora- 
miniferák) és a mélyebb, kb. -j- 50 m tszf. magasságú szintjéből előkerült 
makrofauna-maradványok alapján az alsó-szarmatában rögzíthető. A 
XXIV. sz. fúrás 152 m-éből (kb. — 42 m tsza. szintből) Schréter Z. 
meghatározása szerint Chlamys (Equipeden) scubrellus és Chlamys cfr. 
machinae D u b . kagylólenyomatok kerültek ki „Tokaj hegy alj a területén 
első ízben talált ténylegesen tortontengeri ősmaradványként'’ (3). Terüle
tünktől KÉK-re, a kb. 21 km-re levő bodrogközi Karos 1. sz. 1956 évi 
vízkutató fúrás, 246,6 m-es talpmélységgel, hasonló kovásodott, pirites 
riolittufában fejeződött be, valamint a peremvidékhez sorolható 302 m-es 
Széphalom 1. sz. és a 457,8 m-es alsóregmeci 1948 évi kutatófúrások is 
végig horzsaköves riolittufában mélyültek (15).

Területünk közvetlen bázisát képező tufaösszlet vastagsága — az 
említett fúrási adatok alapján — többszáz méterre tehető, melyből a köz
vetlen fekvőt képező alsó- (középső-) szarmata összlet vastagságát, a 
Végardó XXIV. sz. fúrás tortónai faunája alapján kb. 80—100 m-nek téte
lezzük fel, megemlítve, hogy Végardón a szarmata és törtön korú tufák 
között éles határ nem állapítható meg.

b) Felső-szarmata riolittufa. Kisebb foltokban a Kiskopaszka (175,7 
m) É-i lábánál, az I. sz. vízmosásban telepített T. 35. sz. fúrásban, kb. 
126—136 m tszf. magasságban kövületesen fordul elő. Ide soroljuk a 
Rudnok KDK-i oldalán 168—170 m tszf. magasságban 1—2 m nyirok alatt 
kézi fúrásokkal csak 2—3 m vastagnak talált, bentonitosán bontott kis 
tufafoszlányt is.

A hidrobiás riolittufaleletek alapján munkaterületünk fiatalabb 
riolittufája párhuzamosítható számos más azonos típusú, augitban vagy 
hiperszténben gazdagabb piroxénandezitféleségek közé települt partmenti 
kevert tufás üledékkel. A Hydrobia cfr. stagnalis Bast, kövületes riolittufa
rétegeket — inkább a képződmény partmenti fáciesjellege, mint az ős
maradvány szintjelző értéke alapján — a felső-szarmatába helyezhetőnek 
véljük. Ez a besorolás egyben rögzíti a fekvőandezit idősebb-, ill. a rajta 
á ttört vagy azt takaró andezittípus fiatalabb korát.

Területünk felső-szarmata riolittufaelőfordulásainak piroklasztikus 
anyagát a közvetlen környék riolitvulkános területéről származtatjuk. 
E korba helyezzük a közeli Tolcsvai-hegy, Térhegy stb. riolitjainak fel
törését bevezető tufaszórásokat, melyek a területet e korban még elárasztó 
szarmata tenger partszegélyén öblökben—lagúnákban rétegesen (Akasztó
domb, Rudnok) halmozódtak fel, 10—25 m-nél nem nagyobb vastagság
ban, helyenként Hydrobiákksl (Tilalmasvölgy).
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3. A lepusztulás és vulkáni utóműködés termékei 
(pannóniai emelet)

A terület szárazföldi fedőképződményeit tengeri üledékek és korjelző 
ősmaradványok hiánya alapján jelöltük ki.

A vulkáni utóműködés hévforrásai a Kopaszka—Rudnok hegyeket 
közel ÉÉNy-i csapással átszelő hidrokvarcitteléreket eredményezték, 
melyek helyenként 0,5—1,5 m-re is kivastagodó, általában csak 2—20 mm 
széles rés- és hasad ékkitöltések alakjában jelennek meg. Az igen változa
tos, sárgászöld, húsvörös stb. színű karneol-jáspisszerű termékek földtani 
kora nem taglalható, jelentősebb részüket a pannon korban újranyílt repedé
sek utóvulkános kitöltésének kell tartanunk. Egyidős hidrotermák bon
tották és alakították bentonittá vagy agyagásványossá az andeziteket 
(pl. a Kopaszka alatt a T. 28. sz. fúrás szerint), és a terület kis riolittufa- 
foltjait is. Az utóvulkánosan bontott képződmények eróziós és mállási 
termékeigörgeteges lejtőtörmelék és nyirok alakjában már ekkor jelentős 
vastagságot érhettek el.

4. Nyirok (pleisztocén)
A nyirok kifejlődését és keletkezését — az irodalmi (13, 14) megállapí

tásokkal egyezően — a fekvőjét képező eruptívum, főként az idősebb ande
zit, bomlási, mállási folyamatának állapítottuk meg. A fiatalabb andezit 
nyirokká, termőtalajjá alakulását kevés helyen és csakis tektonikus vagy 
vulkáni utóhatásokat szenvedett részeken (pl. a Kishegyen) észleltük. 
„Tufabázisú” nyirok területünkön csak foltokban van (Akasztódomb, 
vízmosás árok környékén) bentonitos, tömött szövetű megjelenéssel, de 
típusos nyiroknak nem minősíthető.

Típusos löszt területünkön nem találtunk, de a pleisztocén képződmé
nyek feltűnő vastagsága és hullóporos kevertsége a negyedkor itteni kifejlő
désének részletesebb tanulmányozására hívja fel a figyelmet.

5. Alluvium (holoeén)
A Bodrog árterén iszapos öntésföldek és réti agyag, a völgyek men

tén patakhordalék képviseli. Tárgyalásuk feladatunkon kívül esik, és 
így csak a Bodrogközre vonatkozó irodalom (4) megállapításaira utalunk.

H EG Y SÉG SZER K EZET

Területünk hegységszerkezeti elemeit uralkodóan ÉÉNy—DDK-i 
irányú haránttörések képezik az általuk ilyen irányú lefutással létrehozott 
Tolcsvapatak és Hidegvölgyi-patak völgyei által morfológiailag is meg
határozott szerkezeti határokkal. A kisebb jelentőségű É É K —DDNy és 
a közel К —Ny-i irányú hossz-és melléktörések alárendelt szerepűek, bár 
a területet D felé a Bodroggal, ill. É felé a Tilalmas völgyével éppen ezek 
a törésvonalak határolják. А К —Ny-i irányú melléktörés a hidróbiás



riohttufarétegeket is érte, keletkezése a felső-szarmata végére, ill. a bodrog- 
peremi ÉÉK —DDNy irányú hossztöréssel együtt a pannon elejére tehető.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Sárazsadány—Tolcsva—Vámosújfalu térségét felölelő kb. 14 km2 
nagyságú terület részletes térképezése az alábbi új eredményeket hozta:

A területrész andezittömegének közvetlen íeküjét nem a Kopaszka 
É-i részén felső-mediterránba (10) helyezett (és felső-szarmatának bizo
nyult) kis riolittufafolt képezi, hanem az alsó-szarmata korú horzsaköves 
riolittufaösszlet.

A piroxénandezit rétegvulkáni működése két erupeióciklusra tagol
ható. Az első szakasz záró bázisos tagja az „idősebb” hiperszténes augit- 
andezit, a második szakasz a „fiatalabb” augitos hiperszténandezit, melyet 
a Rudnok—Kopaszka és Akasztódomb képvisel.

A második szakaszt bevezető riolitvulkánok a területet Ny-ról hatá
roló Tolcsvapatak bal oldalán húzódnak (Tolcsvai-hegy, Szokolya), melyek 
a fiatal stájer mozgásokkal kapcsolatban a középső- és felső-szarmata 
határán törtek fel.

Ezek törmelékéből származnak az idősebb andezitre üledékhézaggal 
települt kis riolittufafoltok, amelyek több helyen (Tilalmasvölgy, kom- 
lóskai Szalézi-völgy) partmenti — „mocsári” — kifejlődésre utaló Hydrobia, 
Neritina sp. kövületeket tartalmaznak.

Az első és második szakasz andezitjeinek korát a közéjük települt 
felső-szarmatának tekinthető riolittufa a szarmata emelet alsó (középső), 
ill. felső szintiében rögzíti.
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C O N D ITIO N S G ÉO LO G IQ U ES DU T E R R IT O IR E  SITU É 
E N T R E  SÁRAZSADÁNY -  TOLCSVA -  VÄM O SÜJFA LU ,

Par J . F rits

Par le lévé détaillé de ce territoire de 14 km2 environ, nous avons 
obtenu les nouveaux résultats suivants:

Ce n ’est pas la petite tache de tuf rhyolitique du versant du N du 
Kopaszka, considérée jusqu’ici comme tortonienne (10) (etqui s’est avérée 
sarmatienne supérieure) qui constitue le soubassement immédiat de la 
masse andésitique du territoire, mais le complexe de tuf rhyolitique á 
ponce du Sarmatien inférieur.

L ’activité stratovolcanique á andésite pyroxénique se divise en deux 
cycles d'éruption. Le membre basique final de la phase antérieure c’est 
Fandésite augitique á hypersthéne ,,plus ancienne”, la phase postérieure 
est représentée par Fandésite hypersthénique ä augite ,,plus jeune” des 
monts Rudnok—Kopaszka et Akasztódomb.

Les volcans rhyolitiques (monts Tolcsvai-hegy, Szokolya) indiquant 
le commencement de la deuxiéme phase s’allongent le long de la rive 
gauche du ruisseau Tolcsva qui forme la limité occidentale de notre terri
toire. L'éruption de ces volcans date de la limité entre le Sarmatien moyen 
et le Sarmatien supérieur.

Le petites taches de tuf rhyolitique gisant sur Fandésite par une 
lacune de sédimentation sont les produits pyroclastiques de ces éruptions-lá. 
Ces tufs contiennent, par endroit (vallées Tilalmasvölgy, Szalézi-völgy de 
Komlóska) des fossiles Hydrobia sp., Neritina sp. indiquant un facies 
littoral „palustre” .

L ’áge des éruptions andésitiques de la premiére et de la deuxiéme 
phases est íixée dans les horizons inférieur et supérieur du Sarmatien res- 
pectivement, par le tuf rhyolitique (consicléré comme sarmatien supérieur) 
intercalé.

Planehe III. Carte géologique des environs de Sárazsadány—Tolcsva— 
Vámosújfalu. — Par J. F rits.
Legende: Holocene, Pléistocéne: 1. alluvion, limon. Pannonien: 2. andésite 
hypersthénique a augite, Sarm atien supérieur: 3. andésite hypersthénique ä augite^ 
4. tu f rhyolitique á ponce (détritique), 6. tu f rhyolitique á ponce (m ontm orillonitisék


