
SÁROSPATAK KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ŰJRAFELVÉTELE
( X V I .  sz. melléklettel) 

í r ta :  L en g y el  E ndre

Földtani felépítés

Sárospatak környékét uralkodóan eruptív képződmények építik fel. 
Szarmata és felső-mediterrán üledékes képződmények csak mélyebb patak
medrekben tárulnak elénk. így a Sinkatető DNy-i és ÉK-i lejtőin a Sóhely- 
és Kádas-gödörben. Szarmata kövületes tufit- és agyagréteg újabban a 
végardói mélyfúrásból került napfényre (1. XVI. melléletet).

A vulkáni tevékenységet hatalmas explóziós működés vezette be. 
Piroklasztikus anyagtömeg alkotja a hegység aljzatát, s ennek átalakult 
anyagából jöttek létre későbbi folyamatok kapcsán a kaolinos—bentonitos 
másodlagos termékek.

Kétféle jellegzetes riolittufatípust találunk: 1. laza, porló, finomszemű 
tufa és 2. horzsaköves riolittufa és breccsa. Az utóbbi közelebbi kitörési 
központok felszínre robbantott anyaga. A kétféle tufa települése váltakozó.

A mélyebb szintek tufái általában rétegzettek, lerakódásuk partszegé
lyen ment végbe. Átlag 200 m tszí. magasság felett rétegzettnek, száraz
földi eredetűek. A perlitszemes, obszidiánlapillis tufák területünkön 
hiányzanak (1, 2. ábra).

E riolittuíaösszletet bizonyos zónákban erősebb-gyengébb kovásodás 
kíséri. Az elkvarcosodott tufapadok többszöri váltakozása az aktív és 
utóvulkáni működés párhuzamosságát rögzíti. Távolabbi kitörési közpon
tok anyagszórása még folyamatban volt, amikor egyes gócokban már utó
vulkáni tevékenység vette kezdetét. A tufarétegek túlnyomó része Ny— 
DNy felé befelé d ö f220—280°/8— 19°-kal.

A vulkáni effúzió riolit- és andezitfajtákat eredményezett. E két 
kőzetcsoport területünkön meglehetősen élesen elhatárolódik. A Sáros
pataktól É-ra eső részt riolitváltozatok építik fel. Andezitek a DNy-i és 
ÉK-i hegységszegélyen jelennek meg.
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1. ábra. A hercegkúti „Fehérkő-bánya” szelvénye. Jelmagyarázat: 1. nyirok,
2. lejtőtörm elék, 3. finomszemű andezittufa, 4. kevert andezit- és rioiittufa

Fig. 1. Coupe de la carriére „Fehérkő-bánya” de H ercegkút. Legende: 1. limon, 2. 
éboulis, 3. tu f  andésitique á grains fins, 4. tufs andésitiques et rhyolitiques mélangés
Рас. 7. Разрез карьера ,,Фехеркё” в районе с. Херцегкут. Легенда: 1. саман, 2. осыпь,
3. тонкозернистый андезитовый туф, 4. смешанные андезитовые и риолитовые туфы

2. ábra. Perlit-feltárás a Somlyód É-i lejtőjén. Jelmagyarázat: 1. nyirok, 2. perlit, 
3. kaolinos réteg, 4. limonitos szegély, 5. riolit

Fig. 2. Ouvertüre de perlite au versant de N du Somlyód. Légende: 1. limon, 2. per
lite, 3. couche á kaolin, 4. bordűré lim onitique, 5. rhyolite

Рас. 2. Обнажение перлита на северном склоне горы Шомльод. Легенда: 7. саман, 
2. перлит, 3. каолиновый слой, 4. лимонитовая грань, 5. риолит
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Az andezit felnyomulása követte a 
riolitét. Telér alakban törte át a riolit- 
összletet, és a felszínen rövidebb-hosz- 
szabb lávatakarókat alkotott. Felszín 
közelében elakadt felhatolásukat a hegység- 
peremi lakkolitok egész sora igazolja (Ku
tyahegy, Mandulás; 3., 4. ábra).

Területünk a szarmata végén fel
töltődött, kiemelkedett. A tenger foko
zatosan visszahúzódott.

Pleisztocén képződmények a hegy
ségperemek lankás oldalait borítják nyi
rok- és lösztakarók, helyenként kavics- 
lepelfoszlányok alakjában. Vastagabb 
nyiroklepel a Bodrog-síkságra ereszkedő 
lejtőket-takarja. Vastagságuk a 6—8 
m-t is eléri. Sajátos, bentonitos keve- 
redésű üledék a hegységperem egykori 
legmélyebb öbölrészeit tölti fel. Vörös
barna színe a magasabb szintek kilúgo
zott vastartalmától ered.

Az 1955-ben eszközölt kézi- és- 
mélyfúrások kapcsán három produktív 
terület bontakozott ki:

1. a Királyhegy ÉK-i 
lejtőjén;

2. Somlyód D-i oldalán;
3. a makkoshotykai 

hegyháton.

1. A királyhegyi kézifúrásokban 
uralkodólag bentonit jelenik meg 3—4 
m-es vastagságban. A fúrás legtöbb
ször haszonanyagban állt le.

2. A Somlyódon mélyített kézifú
rások 8—10 m-es fehér és szürke 
bentonit, kaolinos bentonitösszletet ha- 
rántoltak. További kutatás tisztázná a 
produktív terület kiterjedését.
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3. A makkoshotykai hegyháton részben a sekélyfúrások, részben a 
93 m-es mélyfúrás zöldesszürke bentonitot harántolt, mely a mélyfúrásban 
30 m-es vastagságban jelentkezik.

Kőzettani adatok
Riolit. A riolitváltozatokat összefüggő földtani egységbe olvasztotta a 

hévvizek kovasavas kötőanyaga. Ez az elkvarcosodott riolitösszlet alkotja 
a letárolással szemben ellenállóbb magaslatokat (Királyhegy, Megyer,

Hotykai hegyhát, Bottkő, 
Kisb ottkő, N agy b ányihegy, 
Kis-Nagyszáva stb.). A terü
let riolitjai genetikailag egy
ségesek. Ásványos összetétel 
alapján a Ciróka—Somlyód- 
Koholya—Bottkő kőzete or- 
toklászriolit. Földpátja karls- 
badi kettős ikreket alkotó 
szanidin. A biotit ritkán üde. 
Kloritos-vashidroxidos bom
lási termékei főként a kőzet
rések mentén halmozódtak 
fel. A kvarc mindig bipira- 
misos, néha 4—5 tagú cso
portokba verődött. A rioli- 
tokban oligoklászsorú pla- 
gioklász is felismerhető.

A Somlyód É-i lejtőjén 
eddig e területen nem ismert 
sötétszürke perlitfolyás he
lyezkedik el telérszerü rio- 
littömegben, fehér kaolinos— 
kovás és sárga vashidroxi- 
dos kerettel. Perlitszeme- 

ket eddig csak a horzsaköves tufákban s a fúrások anyagában ta
láltunk.

Riolittufa. A riolitvulkanizmust kísérő törmelékszórás több km széles 
sávban és 2—300 m-es vastagságban jelentkezik a hegység peremén. Két
ségtelenül megvan az andezittakaró alatt is, mert a hegység központi 
részeinek feltárásaiban a lávaárak feküjében riolittufa helyezkedik el 
(5. ábra).

Exogén zárványként a tufában palás agyag, homokkő, néhol kvarc
kavics állapítható meg. A tufa elkovásodásának mértéke a tufaváltozat 
alkatától függ. A finomszemű hamutufa egyenletesen kovásodik el. 
A horzsakőlapillis tufa és durva breccsák egyenlőtlenül kvarcosodottak, 
kovarögösek. Kaolinosodási övékben a portufából tömör, kagylós törésű,

•5. ábra. E lkovásodott riolittufapadok a cine- 
gési kőfejtőben. Egyes szintjeiben kaolinkő 
(„ lip a r it”) és alunitosan elváltozott tufarétegek 

is előfordulnak
Fig. 5. Bancs de tu f  rhyolitique silicifié dans la 
carriere de Ginegés. Én quelques horizons, у 
existent des couches de „ liparite” et de tu f altéré 

d ’une maniere alunitique
Рас. 5. Окремнелые слои риолитового туфа в 
карьере Цинегеш. В отдельных горизонтах встре
чаются также каолиновый камень (,. липарит”) и 

алунитообразно превращенные слои туфа
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hófehér vagy sárgásfehér kaolinkő (porcelánkő, ,,liparit”) keletkezett 
kovasavas anyag kicserélődése útján.

Rioandezit és andezitriolit. A Tokaji-hegység jellegzetes kőzettípusai. 
Szerepük alárendelt, és összekötő kapcsot jelentenek az andezitek és rioli- 
tok között. Világos színük (lilás, barnásfehér, szürkésfehér), sajátos szöve
tük, átmeneti vegyi összetételük a mélységi magmafejlődés áthidaló tagját 
jellemzik.

A hotykai Köveshegyen és a Sinkatető DK-i alján fordul elő, szoros 
kapcsolatban a feküt alkotó riolittufával. Amfibol-, majd piroxénandezit 
ömlött rá.
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A diagramon figyelemmel kísérhető, hogy a Si02 csökkenésével pár
huzamosan fogynak az alkáliák. A femikus alkatrészek és a kalcium meny- 
nyisége együtt nő (6. ábra).

A diagramon jelentkező kereszteződések (izofáliák) a magmafejlődés 
kiegyensúlyozatlanságát bizonyítják. A si +  al +  alk túlsúly a riolitok, a 
fm 4- c többlet a bázisos andezitek jellemzője (7. ábra).

6. ábra. Az al—fm—c— alk viszony grafikus 
ábrázolása

Fig. 6. Diagramme du rapport al—fm—c—alk 
Puc. 6. Графическое изображение соотношения 

al—fm— c— alk

Andezit. Területünkön az andezitek megjelenési formái rövidebb- 
hosszabb lávaárak, takarók és gyakran lakkolitok.

Három andezittípus jelenléte állapítható meg: 1. amfibolandezit,
2. piroxénandezit és a kettőt egybekapcsoló 3. amfibolos piroxénandezit. 
Kitörési sorrendjüket növekvő bázisosság jellemzi.

1. Amfibolandezit. Makkoshotykáról ÉÉNy-ra, a Köveshegy és Sinka
tető K-i lejtőin fordul elő. Lávaárainak megjelenését riolitos törmelék- 
anyaggal kevert tufaszórás előzte meg (Gomboshegy, Sátorhegy).

A kőzet lilásszürke. Hialopilites alapanyagában elváltozott 42—45% 
An-tartalmú, andezinsorú plagioklász mellett ércesedett barna amfibol- 
kristályok ismerhetők fel: ng c =  14—15°. Pleokroizmusa: ng világos 
dohánybarna, np barna. 1 mm alatti magnetitkristályok, 38—80 /u-os 
apatitoszlopok legtöbbször zárványként fordulnak elő a porfíros elegy
részekben.

2. Piroxénandezit. Üde állapotban sötétszürke, nagyszilárdságú 
kőzet. 1—4 mm hosszú hipersztén- és kisebb, zömök augitoszlopok kép
viselik a színes szilikátokat. A két femikus elegyrész aránya ugyanazon 
eruptív testen belül is változó. A földpát labradorsorú plagioklász. A mag- 
netit gyakran szabad szemmel is észlelhető csoportokba verődött.
14 Földtani Intézet Évi Jelentése — 21
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Piroxénandezit alkotja a Páncél-, Gomboshegy, Mandulás, Vincehegy, 
Darnó, Sinkatető tömegét. A lakkolitok kőzete gyakran holokristályos és 
nagyszemű (8. ábra).

Hegységperemi lakkolitos felnyomulás a Sárospataktól DNy-ra fekvő
kutyahegyi és páncélhegyi bánya andezit- 
tömege. Önálló egyszeri felnyomulását 
igazolja az egész bányakép. A lakkolit 
közepén a litoklázisok közel függőlegesek

8. ábra. Lakkolit-jellegű piroxén- 
andezit-felnyomulás a sárospa
tak i Szt. Vince-hegyi kőbányában 
Fig. 8. Intrusion d ’andésite py- 
roxénique, de caractere laccoliti- 
que dans la carriere du Mont 

Szt. Vince de Sárospatak 
Рас. 8. Лакколитообразное под
нятие пироксенандезита в карьере 
горы Сент-Винце в районе г.

Шарошпатак

9. ábra. ÉÉN y— DDK-i litoklázis-rendszerrel- 
széttagolt piroxénandezit-lávatakaró a Páncél

hegy D-i oldalán
Fig. 9. Goulée de lave d ’andésite pyroxénique, 
morcelée par un Systeme de lithoclases de 
N N E—SEE au versant du S du Páncélhegy
Рас. 9. Пироксенандезитовый лавовый покров, 
расчлененный системой ликтоклаз ССЗ —ЮЮВ- 
ного направления, на южном склоне горы 

Пан цел

(9. ábra), a kúp oldalai felé egyre kisebb szög alatt dőlnek. Az elválási 
formák is ennek megfelelően változnak: a középső részen oszlopos 
vagy durvatömbös, a peremek felé haladóan vastag, majd vékonypados, a 
legkülső széleken lemezes. A keresztmetszeten a lakkolit jellegzetes, 
hagymahéjas szerkezete figyelhető meg.

3. Amfibolos hiperszténandezit. Ásványos összetételében a hipersztén 
mellett üde barna amíibolnak ju t szerep. A plagioklász labradorandezin. 
A magnetit porszerűen hintett alakban kristályosodott.

* * *

Kitörési sorrend. Területünkön a vulkáni tevékenység a felső-mediter
ránban megindult. Ezt igazolják azok a kövületes tufák, tufitok és üledékes 
14* — 12
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képződmények, melyek az eruptívumok feküjében vagy közbetelepülésként 
helyezkednek el (Sóhegy, Kádasgödör, Megyerhegy).

A vulkáni működés a szarmata emeletbe is átnyúlik. Különböző 
kitörési központokból egyidejűleg eltérő összetételű lávaanyag ju to tt a 
felszínre. Ezért találkozunk savanyúbb és bázisosabb effúzívumok több
ször váltakozó egymásratelepülésével.

Sárospatak környékén két szünettel megszakított kitörési szakasz 
rögzíthető le: 1. felső-mediterrán riolit és andezit, 2. szarmata riolit- és 
andezitfelnyomulás. A kettő a felszínen élesen nem választható el. Első
höz sorolható a hegység aljzatát alkotó riolittufa és ortoklászriolit, az 
átmenetet képviselő rio- és amfibolandezit, majd a közvetlenül rájuk 
boruló piroxénandezit. Második szakaszhoz tartoznak a szarmata riolit- 
változatok és a legmagasabb gerinceket alkotó piroxénandezit.

A hegység vulkanizmusa nem tagolható területileg több, élesen el
határolható szakaszra. Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az erup
tívumok egyetlen vulkáni egységbe tömöríthető, de magmafejlődési és tektonikai 
szünetekkel megszakított erupciófolyamat termékei.

Utóvulkáni folyamatok és képződmények
A Sárospatak környéki kőzeteket, főként riolitváltozatokat, az utó

vulkáni hatások több helyen elbontották. Együttes hidrotermális ténye
zők (hévvíz, gázok) kaolinosodást és bentonitosodást idéztek elő. Teljesen 
ép kőzetet sem a felszínen, sem a mélyfúrások anyagában nem találunk.

A nagyobb kaolintestek hidrotermális eredetűek és elsősorban a riolit 
földpátjának és alapanyagának bomlási termékei. A nagy területre szórt 
riolittufa kaolinosodása viszont epigén (felszíni) folyamatok eredménye. 
Hidrotermális körülmények között a kaolinképződés gyorsabb ütemű és 
teljesebb. A képződés alatt felszabaduló felesleges Si02 gélként távozik el, 
és az útjába eső, vele érintkező kőzetet elkovásítja. Szénsavas—humusz
savas oldatok a Fe eltávozását segítik elő. A dickit és nakrit szerepe aláren
delt, ami nyilvánvalóan a kisebb fokú stabilitásnak következménye.

A kaolinok ásványainak meghatározását differenciális-termikus mód
szerrel K o b l e n c z  V. végezte (10., 11. a—c ábra).

A  megyerhegyi (Zsolnay) kaolinbányából származó m inták D T A  görbéinek
lelőhely jegyzéke:

1. I. sz. táró , be járattó l 26 m (kovarögös kaolin): kaolinit és nakrit közepes meny- 
nyiségben együtt jelentkezett.

2. Nagykupola (síkporos kaolin): kb. 30% kaolinit. Más ásvány nem jelentke
zett.

3. Nagykupola (lilásfehér riolittufa, kaolin): kaolinásványok közepesnél jóval 
kisebb mennyiségben. Uralkodó a dickit.

4. I. sz. táró , 16 m (kovás kaolinos rio littufa): kaolinásványok közepesnél kisebb 
mennyiségben.

ő. I. sz. táró , 27 m (kovásodott, kaolinosodott riolittufa): a kaolinásványok jó 
közepes mennyiségben. N akrit túlsúlyban.
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11. a—c. ábra. A megyerhegyi (Zsolnay) kaolinbánya DTA görbéi
Fig. 11. a—c. Courbes DTA des échantillons de la carriere de kaolin du Megyerhegy

(Zsolnay)
Рас. 11. a—c. Кривые дифференциально-термического анализа каолинов карьера

горы Медьер (Жолнаи)
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l ib .  ábra
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11c. ábra

6. I. sz. táró , oldalvágat vége (kaolinosodott riolit szürke kvarccal): kaolinásvá
nyok együttes jelenléte jó közepes mennyiségben.

7. I. sz. táró , oldalvágat 47,60 m (kaolinosodott riolit szürke kvarccal): kaolin
ásványok jó közepes mennyiségben. Túlsúlyban nakrit és dickit.

8. I. sz. táró , keresztvágat Ny-i szárny (kaolinos riolit): kb. 60%-os k ao lin itta rta - 
lom, más ásvány nem volt észlelhető.

9. I. sz. táró , K iskupola (kaolinos, kovás rio littufa): kevés kaoliniten kívül más. 
ásvány nem jelentkezett.

10. I. sz. táró  keresztvágat, vájvég 11 m (m ájbarna bentonit): 60 — 65% kaolinit 
m ellett m ontm orillonit is jól észlelhető.

11. A ltáró II. akna (sárga, kaolinos rio littufa): közepesnél kisebb mennyiségű: 
kaolinásványtartalom .

12. K eresztvágat K-i szárny vájvég (kaolinos rio littu fa): m ontm orillonit m ellett 
kb. 50 — 60% kaolinit.

1 3 . Ny-i beomló keresztvágat (telérszerű kitöltés): kaolinit közepesnél jóval kisebb 
mennyiségben, m ellette valószínűleg nakrit is van. Kevés m ontm orillonit.



14. II. sz. akna, középső szint 9 — 10 m (zsíros riolitkaolin): kb. 50% kaolinit, m ont- 
m orillonittartalom  csak nyomokban.

lő . II. sz. táró  40 m (elváltozott riolit-kaolin): kevés kaolinit m ellett más ásvány 
jellemző csúcsa nem jelentkezett.

16. Középső szint 7 m (zsíros riolit-kaolin): közepesnél jóval kevesebb kaolin it 
m ellett kevés nakrit.

17. A ltáró 128 m oldalvágat (kovásodott, fehér rio littufa): kaolinásványok csekély 
mennyiségben.

18. Altáró 116 m (erősen kaolinosodott riolittufa): kaolinásványok közepesnél 
kisebb mennyiségben.

19. Altáró 91—100 m (fehér, sárgafoltos riolit-kaolin): kaolinásványok kis m ennyi
ségben.

20. A ltáró, bejárattó l 29 m-re (zsíros, zöldesfehér riolit-kaolin): a m ontm orillonit- 
tarta lom  nagyobb, kvarc is észlelhető.

21. Altáró 47 m (szennyes, fehér riolit-kaolin): kevés m ontm orillonit, kaolinásvány 
és kvarc.

22. Baloldali vakakna 42 m-nél (fehér, zsíros riolit kaolintelérből): kb. 25 — 30%. 
kaolinit, kevés, m ontm orillonittal.

A területünkön előforduló bentonitok színben, összetételben változato
sak. Keletkezésük főleg riolitfajták anyagának lebontásából, elsősorban 
a földpátból történt; alapfeltétel, hogy az anyakőzetben szivárgó oldatok 
p n-értéke lúgos tartományban helyezkedjék el.

A p H-értékek, a hőmérséklet és a vegyi tényezők gyakori váltakozása 
okozza, hogy a legtöbb lelőhelyen keverten fordul elő kaolin és bentonit. 
A Zsolnay-bánya kaolintömzsét bentonitköpeny fogja körül. Területün
kön másodlagos helyre hordott eruptív anyagból is keletkezett bentonit. 
E másodlagos bentonit a peremi medencék, mélyedések feltöltő anyaga, 
kisebb-nagyobb méretű idegen anyag szennyezéssel.

A kőzetek anyagi átrendeződése és ezzel szoros összefüggésben tér
beli elhelyezkedése ÉÉNy—DDK-i termális vonalakhoz kötött. Ilyen hely
zetűek a megyerhegyi kaolintömzsök és a királyhegyi, cinegési, bottkő— 
végardói kaolin, illitkaolin előfordulások.

Tapasztalataink szerint hegységünk területén nagyobb kaolintömzsök, 
lencsék, fészkek létrejötte csak ott következett be, ahol hidrotermális tényezők ezt 
elősegítették és meggyorsították. Ezekhez tartozik a termális gócok körzetének 
magasabb hőmérséklete, amelyet részben a hévvíz, részben a pneumatolitos 
hőszállítás ju tta to tt az alapkőzettömeghez.

Megállapításaink szerint fontos feltétel a kovasavas termák hidrokvarcit 
kerete, mely a felfelé áramló víz és gáz magas hőmérsékletét hosszú időn 
át biztosította.

A kaolinképződés fizikokémiai feltételei a keletkezés időpontját is 
rögzítik: minőségileg jelentősebb kaolintelepek o tt vannak, ahol az erupció- 
kát követő utóvulkáni működés központjai hosszabb időre állandósultak, és az 
anyagi átrendeződés folyamatait elősegítették.

Megállapítható, hogy a megyerhegyi és somlyódi kaolintömzsök riolit- 
erupciókkal is összefüggésben állnak. A keletkezésnél a riolit benyomulását 
kísérő hatóerőknek (hő, nyomás, vulkáni gázok) is szerepük volt a tufa és 
breccsa szerkezeti át épülésében.
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Megállapítható, hogy a tufaösszletbe nyomuló riolit- s a nyomon követ
kező hidrotermák bontó és átalakító hatása csak bizonyos körzetben jelent
kezik, és a hatósugár ritkán több 100—200 m-nél, s mindig arányban áll a 
behatoló riolittömeg nagyságával, valamint a termális folyamatok intenzitásával 
és időtartamával. A termális öv termékei a hatóerők arányának függvényei.

A bányafeltárásokban megállapítható, hogy a kovasavas oldatok 
telérszerű hálózatban járták át a tufaösszletet, ezért nem alakulhatott ki 
egységes, nagyobb kiterjedésű kaolintelep, hanem a termális járatok között 
szabálytalan kaolintömzsök, fészkek, ferdén álló lencsék találhatók.

Területünkön több termális góc rögzíthető. Ezek közül legszámot
tevőbbek: a Királyhegy-Cinegés, Megyer, Bottkő, Kisbottkő, Somlyód és 
Koholya.

A hegységre jellemző sztratovulkáni felépítés okozza, hogy jó minőségű 
kaolinképződés csak bizonyos kőzetváltozatokhoz kötött. Legmegfelelőbb 
a színes szilikáttörmeléket alig tartalmazó, finom portufa és a tömeges 
riolit. Durvaszemű, horzsaköves riolitbreccsában a kaolinosodás a kőzet 
kis távolságegységben váltakozó porozitása m iatt egyenetlen, kovarögös.

Hegységszerkezet

A sárospataki területrészen az egész vonulatra jellemző töréses szerke
zet állapítható meg. Az uralkodó diszjunktív törések ÉNy—DK irányúak. 
60—70°-os szöget alkotnak a hegységet K-ről határoló ÉK —DNy-i főtörés
vonallal.

E törésrendszer a hegységet sakktáblaszerű tömbökre tagolta. Lezök
kent részeire a szarmata tenger transzgredált.

A törések különböző mélységre hatoltak le, és a felszínre futott vulkáni 
termékek anyagi minősége ezzel szorosan összefügg. Egy-egy törésvonalon több 
kitörési központ alakult ki.

Tapasztalatok szerint az utóvulkáni működések a primer kéregrések 
irányait követik. Az erősebb kaolinosodás folyamatai is ezek mentén já t
szódtak le. Fiatalabb vetők a peremi hegységrészeket 40—90 m-rel zök
kentették le.

A Mandulás—Kőbánya területén mélyített fúrás 6 m-es andezittakaró 
alatt kaolinosodott riolittufát harántolt. A kutyahegyi kőfejtőben dörzs- 
breccsaszerű morzsolódási öv jelzi az andezittesten belüli fiatalabb moz
gásokat. A legerősebb vulkáni működés a legnagyobb, legmélyebbre nyúló 
törésvonal mentén következett be, s rendszerint magasra tornyosuló bordá
kat, gerinceket eredményezett. Később bekövetkezett peremi törések az 
eredeti összefüggést megzavarták. Vetők főleg a K-i hegységszegélyen 
jelentkeztek.

A fiatalabb vetők, peremi törések megbontották az eruptív tömegek 
összefüggését, helyükön ma többé-kevésbé feltöltött mélyedések jelentek 
meg. Ezekben több helyen agyagásvány-felhalmozódások (főleg bentonit) 
is bekövetkeztek.
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RELEVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE SÁROSPATAK
P ar E. L e n g y e l

Dans les environs de Sárospatak, úactivité volcanique commenga 
par une forte activité explosive. Le soubassement de la montagne consiste 
en pyroclastiques rhyolitiques variés, les produits kaoliniques—bentoni- 
tiques étant formés des variétés des roches altérées de celL-la, en con
nexion avec úactivité post-volcanique.

Le long des lignes thermales, le complexe ä tuf rhyolitique fut plus 
oumoins silicifié. L'alternance multiple des bancs de tuf quartzifié et des 
gisements de bentonite indique la contamination des effets volcanique et 
post-volcanique. Des centres d’éruption lointains jetaient encore des 
matiéres pyroclastiques quand úactivité des geysers commenca déja, le 
long de certaines fractures et ä leurs croisements.

La partié située au NW de Sárospatak consiste en diverses variétés 
de rhyolite, les bords du SW et NE en andésites.


