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Új huta környéke a Tokaji-hegység effuzív tömegének mind földtani, 
mind kőzettani tekintetben igen változatos része. A mellékelt térképen 
ábrázolt 4 km2-nyi területet andezit, riolitklasztikumok és perlit alkotják. 
A Tolcsva-patak K-i ágának forrásvidékét képező kisebb medence ez, 
amelynek földtani keretét riolitklasztikumok, továbbá különböző riolit- 
és piroxénandezit-változatok képezik.

Területünk földtani és kőzettani tekintetben a Komlóska környéki 
viszonyokkal lényegében egyezik. A mindkét helyen előforduló képződ
mények kőzettani és sztratigráfiai azonosítása elég jól keresztülvihető.

A területen előforduló képződmények:
1 .  h iperszténes au g itan d ezit (zö ldkövesedett) t o r t ó n a i ?  s z a r m a t a ?
2 .  rio litk lasz tikum ok  (rio littu fa , breccsa és agglo- j

m erátum os tu fa )  i s z a r m a t a
3 .  p erlit ( s z a r m a m
4.  augitos h ipe rsz ténandezit j
5 .  le jtő tö rm elék , ny irok  p l e i s z t o c é n — h o lo c é n
6.  p a tak h o rd a lék  h o lo c én

Zöldkövesedett hiperszténes augitandezit. A terület földtani aljzatát adó 
képződmény. Régen ismerjük Újhután és közvetlen környékén, de meg
találjuk a falutól kissé É-ra és К -re a patakmederben is. Utóvulkáni 
hatásokra erősen elváltozott. Zöldkövesedett és kaolinosodott. Egyes
helyeken, mint pl. az üdülő felett a Kiskőröshegy lábánál és a falutól K-re 
az úton eléggé ép. Már szabad szemmel feltűnnek benne a 6—8 mm nagy
ságú porfíros plagioklászok és a vörösbarna színű ércesedett piroxének. 
Az utóbbiak hematittá és limonittá alakult kristályai néhol kisebb csomó
kat alkotnak. Termetükből megállapítható, hogy augitok és hipersztének 
voltak. Alapanyaga pilotaxitos, néhol csaknem mikroholokristályos. 
Mennyisége sokszor nagyobb a porfiros beágyazásokénál. Az alapanya-' 
gon is észrevehető a posztvulkáni hatás. Benne csak a földpátmikro- 
litok épek, a piroxének pedig ércesedtek. Mind makroszkóposán, mind 
mikroszkóposán megegyezik a Komlóskán (4) és a Völgypatakban 
előforduló bontott, murvásodó andezittel.



A zöldkövesedés különböző fokú és jellegű. Az egyik típust az előbb 
említett előfordulások képezik, amelyeknél a kőzetelváltozás oxidációs 
jellegű volt. A piroxének hematittá és limonittá alakultak, és a Fe+++- 
vastól az alapanyaguk is vörösesszürkévé változott. A plagioklászok 
eléggé épek, és különösen a köpenyük bizonyult ellenállóbbnak az átalakító 
erőkkel szemben. A másik típusnál a plagioklászok is átalakultak, a kőzet 
teljesen kifehéredett, s szabad szemmel szinte lehetetlen megkülönböztetni 
a felette levő, ugyancsak erősen bontott riolittufától. Ez a kőzettípus 
a községtől К -re levő patakmederben kerül felszínre. Benne éppen csak 
másodlagos kvarc található, amelynek kristályai az egykori repedések 
falát borítják, és néhol 2 cm nagyságot is elérnek. Néhány kevésbé bontott 
példányon azonban átüt az eredeti szövet, és a sárgászöld bentonittá 
bontott piroxének alakjukról binokulárissal jól felismerhetők. Hasonló 
elváltozás észlelhető a komlóskai bentonitbánya átalakult andezitjén is. 
Ebből az erősen bontott sárgásfehér andezitből emelkedik ki a keményebb, 
zöldesszürke andezit Űjhutától DK-re, a Zsidórétre vezető árokban. 
Az árok K-i oldalán 3—4 m vastagságban tárja fel. A durvaszemű kőzetben 
szabad szemmel csak a plagioklászok ismerhetők fel. A kőzet repedéseit 
kalcit és kvarc járja át. Finom eloszlásban piritet és kevés kalkopiritet 
tartalmaz. Valószínűleg ebből keletkezett a bentonitosodott riolittufában 
található apró termésréz is. A piroxén csak foltokban maradt meg; augit 
és hipersztén volt. Az eredeti szövet jól felismerhető. Feltűnő a porfíros 
beágyazások uralma az alapanyaggal szemben. A kőzet átalakulása kis 
redoxértékek mellett folyt le. A vasat uralkodóan Fe++ alakban tartal
mazza. Erre utal pirít- és kalkopirit-tartalma is.

Erre az andezitre, akárcsak Komlóskán vagy a Völgypatak árkában, 
riolittufa települ. A riolittufa fiatalabb, mint a fekvőjében levő andezit, 
mert egyes helyeken, pl. a községtől É-ra levő patakhídnál, valamint K-re 
a patakmederben az andezit és a riolittufa között 0,5—1,5 m vastag 
homokos agyagos üledék települ, amelynek iszapolt maradéka andezit
homok. A riolittufaszórást tehát az andezit lepusztulása előzte meg. 
Ez a rosszul rétegzett, áthalmozott andezittörmelék néhol kemény, nem 
iszapolható. Ez vulkáni utóhatás következménye, és valószínűleg a kép
ződményhatáron mozgó oldatok okozták. Ez a képződmény felfelé riolit- 
tufával keveredik, majd tiszta riolittufába megy át. Ehhez nagymértékben 
hasonló anyagot és települési viszonyokat találunk Komlóskától D-re a 
Papkútnál, ahol az áthalmozott andezittörmelék szintén zöldkövesedett 
andezitre, ill. andezitagglomerátumra települ, de szarmatakori kövületeket 
is tartalmaz (4). Ezek alapján e képződmények azonosíthatók, s így 
zöldkövese dett andezitünk kora szarmata, esetleg tortónai.

Riolitklasztikumok. Igen változatos kifejlődésű képződménycsoport. 
Andezitre, ill. áthalmozott andezittörmelékre települ. Horzsaköves portufa, 
kristálytufa, horzsaköves breccsa és agglomerátumos tufa. Pontos térképe
zésük a terület nagymértékű fedettsége (erdő, rét stb.) m iatt nem lehetséges. 
Legjobb feltárásuk a patakmedrekben található, így Űjhutától É-ra és 
К -re, valamint Űjhuta és Középhuta között a patak jobb partján levő
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elhagyott kisebb kőfejtőkben. Ezeken a helyeken jól rétegzett, ami főképp 
a vízbeülepedés következtében előálló elkülönülés, részben pedig a vulkáni 
működés szakaszos jellegének eredménye. A vékonyabb, néhány cm-es 
rétegek kissé vastagabb, uralkodóan borsónagyságú horzsakőlapillikból 
álló rétegekkel váltakoznak. Dőlése általában D—DNy-i. A magasabb 
szinteken, különösen a terület É-i, ÉK-i részén rétegzetten horzsakő- 
breccsába és agglomerátumos tufába megy át. Lényegében ebből áll az a 
vízválasztó, amely É-on Komlóskapataktól, K-en pedig a Völgy pataktól 
választja el a Tolcsvapatak vízgyűjtő területét. A durva agglomerátumos 
tufában sok a vörös (szanidin- és kvarctartalmú) riolitbomba, amelynek 
nagysága különösen az ÉK-i részeken a 0,5 mm átmérőt is eléri. Ez arra 
enged következtetni, hogy a kitörési központ vagy központok területünk
től É-ra a Pálháza környéki riolittömegben lehettek. Erre utal az is, 
hogy tőlünk D-re Komlóska környékén ilyen durva riolitklasztikum nem 
fordul elő. Érdekes, hogy még a durva agglomerátumos tufa és horzsakő vés 
breccsa sem tartalmaz andezittörmeléket. Csak a feküben keveredik a 
két anyag, de ez, mint láttuk, nem a vulkáni működés, hanem az üledék
képződés következménye.

A finomabb szemű tufa ősmaradványokat is tartalmaz. így Űjhutától 
К -re a gerincen vezető turistaút közelében kovásodott tufából levél- 
lenyomatokat gyűjtöttem. Ezek Erdőbénye környékén, de közelebb a 
komlóskai bentonitbánya tufájában is megtalálhatók. A lazább, finom
szemű változatokat mikrofaunára is megvizsgáltam. Mindössze néhány 
kovaszivacstű került elő, ami vízbe ülepedésre utal. A tufasorozat kőzettani 
kifejlődése, földtani helyzete és ősmaradványai alapján a Komlóska 
környéki szarmatakori ősmaradványokat tartalmazó riolittufával azono
sítható.

A tufa vulkáni utóhatásra több helyen kovásodott és bentonitosodott. 
Kovásodott változatai a fiatalabb andezit környezetében és a perlit 
közelében találhatók. Bentonitosodott változata a községtől К -re az 
árokban régen ismeretes. I t t  egykor cserépgyártásra termelték, és egy 
kisebb tárót hajtottak az árok É-i oldalában. A táró bejárata már beomlott. 
A helyi lakosság szerint mintegy 10 m hosszú lehetett. A táró közelében a 
halványzöld „zsíros agyag” 15—20 m hosszon követhető az árokban. 
Rétegzett, dőlése 180/25°. Kiszáradva kiíehéredik. Iszapolt maradékában 
dihexaéderes kvarc, szanidin, plagioklász, kloritosodott biotit, cirkon és 
az andezitből származó hipersztén-töredékek találhatók. A kvarc a kom
lóskai bentonit kvarcához hasonlóan mart, fénytelen felületű. Másodlagos 
ásványként termésrezet is tartalmaz, amely a fekvőjében levő zöld- 
kövesedett andezit kalkopiritjének bontásából származhat. Az iszapolási 
maradék kovaszivacstűket is tartalmaz. Az anyag a riolittufasorozat 
legalsó rétegei között fordul elő, és kétségtelenül riolittufa-eredetű. Vele 
mind makroszkópos, mind mikroszkópos tulajdonságaiban teljesen egyező 
a térképen feltűntetett többi bentonit anyaga is. Az egyezés annyira 
tökéletes, hogy még a szivacstűk és a termésréz is megtalálható mind
egyikben. A képződmény rétegtani helyét, dőlési és csapás viszonyait
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tekintetbe véve, ezek az előfordulások ugyanazon réteghez tartoz
nak. A községtől É-ra a zöldkövesedett andezittel vető mentén érint
kezik. Ennek közelében a patak völgyében vezető út néhány méteres 
szakaszon harántolja. Ezt a képződményt találta meg F r it s  J. a patak 
Ny-i teraszán 1954-ben mélyített három kutató fúrása 5—6 m mélységben. 
A riolittufa átalakulása valószínűleg már a vízbe ülepedéskor halmiroliti- 
kusan megindult. Erre enged következtetni a bentonitosodásnak réteghez 
kötött volta, valamint az, hogy szerves maradványokat mindegyik tartal
maz, tehát ez a réteg hosszabb ideig érintkezhetett vízzel. Az utó vulkáni 
hatás nyomai a környező kőzeteken (kalcitos andezit) és magán a bentoni- 
ton is jól láthatók, s így valószínű, hogy a riolittufa átalakulásában nagy 
szerepe volt. Ezt igazolja az is, hogy maradékásványai és megtartási 
állapotuk a komlóskai bentonitbánya némelyik bentonitosodott tufájának 
ásványaival egyezők, és itt a hidrotermális hatás volt a döntő.

Perlit. Két kisebb folton található kovásodott riolittufa és horzsa- 
köves breccsa környezetében. Zöldesszürke szurokfényű, porfíros szövetű. 
Alapanyaga jellegzetes perlites szerkezetű. Porfíros ásványai kvarc, 
plagioklász, szanidin és biotit.

Augitos hiperszténandezit. A csúcsokon és a gerinceken található. 
Felszínformáló szerepe szembeötlő, bár ebben a hegységszerkezetnek is 
jelentősége van. Ásványos összetétel szempontjából az idősebb és fiatalabb 
andezit között nincs nagy különbség, de megtartási állapota más. Üde, 
kevesebb benne a porfíros beágyazás (plagioklász, hipersztén, augit), mint 
az alapanyagban, amely hialopilites, pilotaxitos, néha fluidális. A riolit- 
tufával való érintkezését megfelelő feltárások hiányában érzékelni nem 
lehet. A Kiskőrös gerincén ENy—DK-i csapású telérszerű megjelenésű. 
Erre utalnak meredek elválási lapjai. A Kismaklány és tőle D-re levő 
foltok ugyanazon lávaár darabjai lehetnek. Litoklázisaik D-i, DNy-i 
dőlésűek, s egyeznek a fekvő riolittufa dőlésével, így valószínűleg együtt 
billentek ki. Kismaklánytól К -re, a turistaút mentén levő kisebb andezit
foltok, amelyek alig emelkednek ki a horzsaköves riolitbreccsa környezet
ből, szintén erősen lepusztult lávaárfoszlányok vagy esetleg egy szubvulkáni 
képződménynek a riolittufa alól alig feltárt részei. Ugyanez mondható 
területünk DK-i részén előforduló kis andezit-kibukkanásról, amelynek 
környezetében a riolittufa erősen kovásodott. Kőzete a Kiskőrösével 
egyező. Ezeket a problémákat ilyen fedett terepen, csupán a felszíni 
megfigyelésekre támaszkodva, megnyugtató módon tisztázni nem lehet. 
Akárcsak Komlóskán, itt is csak a fúrások dönthetnék el, hogy milyen 
vulkáni alakulatokkal van dolgunk, és hogy valóban két andezitkitörésről 
van-e szó. A szintkülönbség ezt a kérdést nem döntheti el, de számol
hatunk a riolittufánál fiatalabb szubvulkáni képződményekkel, amint pl. 
Erdőbénye környékén is ismerünk ilyeneket.

A fenti adatok alapján a komlóskai viszonyokat is tekintetbe véve, a 
terület földtani kialakulását a következőképpen összegezhetjük. A vulkáni 
működést a zöldkövesedett és kaolinosodott piroxénandezit kitörése 
vezette be. Ennek időpontját a szarmata elejére tehetjük. Ezt egy nyugalmi
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eróziós időszak, majd a szarmata tenger előnyomulása követte, amellyel 
párhuzamosan erőteljes riolitvulkáni működés zajlott le. Ennek képződ
ményei a riolitklasztikumok és a perlit. A vulkáni működés valószínűié 
még a szarmatában a fiatalabb andezit kitörésével ért véget, amelyet 
tenger visszahúzódása követett. A fiatalabb andezitkitöréssel kapcsolatban 
és részben azután a területet törések és vetődések járták át, amelyeken 
feltörő termák okozták a kovásodást és a bentonitképződést, valamint az 
idősebb andezit erőteljes elváltozásait.
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COMPTE RENDU DU LEVE GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS 
DE HÁROMHUTA (ÜJHUTA)

Par L. K ulcsár

Le territoire lévé est situé dans la partié centrale de la Montagne 
de Tokaj et sa constitution géologique est bien variée, á beaucoup d’égards 
identique á celle des territoires voisins, surtout de Komlóska.

(Test Tandésite augitique á hypersthéne, porpylitisée que Гоп peut 
considérer comme la formation la plus ancienne du territoire. Cette röche 
existe surtout dans les horizons profonds et eile est caractérisée par un 
haut degré de décomposition. Le développement de la propylitisation fut 
varié dans les diverses parties, par endroit Tandésite se décomposa totale- 
ment, et on observe mérne, localement, d’altérations á oxydation.

C'est le tu í rhyolitique qui git sur Tandésite propylitisée, ce tuf 
existe en plusieurs variétés, de la sorté non-stratifiée, á lapillis de ponce 
ou rhyolite jusqu’aux tufs sablonneux ou cristallin. Sous Teilet de Tactivité 
post-volcanique, il fut silieiíié ou bentonitisé, á beaucoup d’endroits.

Le faciés perlitique de la rhyolite ne se présente qu’á deux endroits, 
dans un milieu de tuf rhyolitique.

A notre avis, la formation la plus jeune du territoire, c’est Tandésite 
hypersthénique á augite, recouvrant les cimes et les crétes, dans un faciés 
á-peu-prés identique. Les altérations post-volcaniques du territoire sont 
surtout en connexion avec Téruption de cette derniére.
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