
A TOKAJI-HEGYSÉG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE 
ERDÖBÉNYE—TOLCSVA—ERDŐHORVÁTI KÖRNYÉKÉN

(XVII.,XVIII., X I X .  sz. melléklettel) 
írta: Lengyel  E ndre

Felvételünk tárgyát a Tolcsvától ÉNy-ra fekvő 16 km'2-nyi hegység
rész alkotta, melynek természetes határa K-en a Nagytolcsvapatak, 
É-on jobboldali mellékpatakja, a Kistolcsva, D-en a Cirókaárok alsó 
szakasza s a Térhegy D-i lejtője, Ny-on a horváti Szokolya tömege.

RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS 

Üledékes képződmények
Az újrafelvétel során igyekeztünk pontosabban begyűjteni és meg

határozni azt a kor jelző tájékoztatást, ami az eruptív képződményekkel 
érintkező üledékek kövülettartalmából kiolvasható. E vizsgálatokról az 
alábbiakban számolunk be:

1. C i r ó k a á r o k .  A piroxénandezit és szferolitos riolit közé 
települő riolittufaösszlet aljáról már Szabó J. (15) említett kövületeket. 
A 13—20 m mély patakmederben létesített bevágások két 73°/10° helyzetű, 
5 cm vastag kovapad alakjában tárták  fel a jól rétegzett, hidrotermálisán 
és halmirolitikusan bontott riolittufa-összlet kövületes rétegét.

A kovapadok lumasella-szerűen összehalmozott kövületanyaga Boda 
J enő vizsgálata szerint Cardium praeplicatum Hilb. és Macira podolica 
Eichw. szokottnál kisebb termetű alakjaiból áll.

2. A N a g y c i r ó k a  K-i lejtőjén egy kézifúrás perlit a latt egyen
letes, finomszemű riolittufát ütött meg Cardium sp. és Mactra sp. példá
nyokkal.

3. A C s e p e g ő i  kaolinbánya bontott riolittufájából ugyancsak jó 
megtartású Cardium sp., Tapes sp. és Mactra variábilis Sinz. példányok 
kerültek elő.

4.A N a g y r i g ó c s k a  DK-i oldalán horzsaköves riolittufa és 
piroxénandezit határán hidrokvarcit és forrásmészkő 1000—1200 m2 
nagyságú foszlányát ismertem fel. Schréter Z. meghatározása szerint 
mindkettő Hydrobia slagnalis Baster. maradványokat, utóbbi még 
Hydroides pectinata Philippi szerpula-íajt is tartalmaz (III. tábla 1.).
15 Földtani Intézet É v i Jelentése —  21
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Ez a szerpulás mészkő első felismert lelőhelye a Tokaj hegy alján. A vízi
növények maradványait őrző hidrokvarcit és a sárgásfehér, mikrokristályos 
mészkő hévforrás-táplálta (a Iíydrobia-héjak elaragonitosodtak) mocsár 
váltakozó vegyi üledékeinek tekinthető.

5. A T  ér h eg y  K-i lejtője, a Fövényesvölgy és a Melegmáj K-i lejtője 
andezit és riolittufa határán települő hidrokvarcit Hydrobia stagnalis 
Baster. maradványokat tartalmaz.

A felsorolt ősmaradványok egyértelműen, általánosságban a szarmata 
emeletre jellemzők. 200—230 m tszf. magasságú településük ebben a 
magasságközben rögzíti a szarmata tenger partvonalát. Ez alatt réteges, 
üledékanyaggal keveredett, felette rétegzetten, osztályozatlan riolittufát 
találunk.

Üj forráskalcit-előjordnlás
A Malomhegy—Rézló—Melegmáj—Rigócskák piroxénandezitje össze

függő vonulatban érintkezik a Patkó—Térhegy riolitösszletével. A Bellő- 
dülőben elváltozott andezit kíséretében találtuk meg hazánk második 
forráskalcit-előfordulását, mely a már ismert komlóskaihoz hasonlóan 
hidrokvarcit-keretben, 240 m tszf. magasságban alakult ki.

A forráskalcitot hatalmas hidrokvarcit- (vörösj áspis és opálváltozatok) 
telér kíséri. A többméteres hidrokvarcit-karbonát-paragenézis nagy képző
dési hőfokról tanúskodik. Mészpáton kívül sávos elrendeződésű aragonit 
is megjelenik. A barna sávok, erek szideritnek bizonyultak. A rodokrozit 
halványrózsaszín kristálycsoportj ai mandulaüregekben ismerhetők fel. 
Ha ez az andezitek kíséretében előforduló nagyobb mennyiségű kalcit az 
eruptívum bomlási terméke lenne, akkor mindenhol meg kellene jelennie, 
ahol termális folyamatok zajlottak le. Kivételes előfordulása arra utal, 
hogy a karbonáteredetet mélyebben fekvő okokban, esetleg a mezozói 
alaphegységben keressük.

Eruptív képződmények

Vulkáni működés. A Tokaji-hegység aljzatát közvetlenül harmad- 
időszaki üledékekre települt riolitösszlet alkotja. Az andezitvulkanizmus 
fiatalabb. A bázisosabbá fejlődött magma részben a riolitösszletbe hatolt, s 
o tt lakkolitos közbetelepüléseket alkotott, részben felszínre ömlött, s mint 
lávaár borult a íekü riolittömegekre (XVII—XIX. melléklet).

Területünkön eddig egy vulkáni csatornát sikerült felismerni: Nagy- 
patkó-tetőn (lemezes, folyásos riolit). I t t  megállapítható, hogy a riolitláva 
a kürtőből nagy nyomással préselődött ki, majd az akkori tufafelszínen 
lepényszerüen szétterült. A Szokolya—Páca—Térhegy vulkáncsoport 
parazitakúpjának tekinthetjük, melyet az utolsó láva árak védtek meg a 
lepusztulástól.

Riolitterületünk vulkánjai külön-külön kitörési központok, egymástól 
eltérő, záró kőzettípussal: 1. Szokolya (616m), rózsaszínű riolit; 2. Nagy-
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páca (494,8 m), litofízás és perlites riolit; 3. Kavicsos (406 m), folyásos- 
lemezes riolit; 4. Nagypatkó (253 m), lemezes, részben szferolitos riolit.

Hasadékvulkán: 1. a Térhegy (419 m, 388 m, 380 m) lemezes és 
szferolitos riolittal és 2. a Nagyrigócska (239 m) lemezes és litoidos riolittal.

A nagy kiterjedésű tufaösszletre — rétegvulkáni felépítésben — helyen
ként vékonyabb-vastagabb lávaár ömlött szét többszörösen a lejtőkön 
(Köves—Ciróka, Térhegy, Kavicsos).

Rétegvulkáni felépítést érzékeltet a Nagypáca (494,8 m) hatalmas 
legömbölyödött kúpja is, amelyet ismétlődő riolitlávafolyások növeltek 
magasra. Perlites, litofízás, szferolitos árak borultak egymásra. Hasonló a 
Szokolya (616 m) felépítése is, mely kétségtelenül még több egymás utáni 
lávaárral tornyosult a Pácánál is magasabbra. Tetejét halvány rószaszínű 
felzites riolitsapka borítja.

A vulkáni építmények legtöbbször aszimmetrikusak. A Patkó esetében 
a kráterből kiömlő perlit, riolitárak az egykori peremi lejtés irányában DK-, 
D —DNy-ra folytak. A Nagypáca utolsó hatalmas lávafolyásai É, К és 
DK felé ömlöttek. Kivételt képez e szempontból a Szokolya, amelynek 
sokszorosan ismétlődő lávaárai sugaras elrendeződésűek.

A perlitek térbeli elhelyezkedésében két elterjedési szint ismerhető 
fel. Egyik a 250 m tszf. magasság alatti, ide tartozik a patkói, bellői 
perlitek öve. Másik átlag 400—450 m tszf. közötti, ide sorolható a Pácatető 
(Dókarét, Fenyvesvölgy) körüli és a Szokolya-lejtők perlitsávja.

A riolitvulkanizmust rövidebb szünettel az andezitek felnyomulása 
követte. Ennek több szakasza ismerhető fel:

1. Kisebb tömegű átmeneti tagok (riolitos andezit és andezites riolit) 
helyenként kőzettanilag és kémiailag is megállapíthatók.

2. Lakkolit jellegű felnyomulások és a réseken felszínig hatoló láva
tömegek lapos pajzsokat, kúpokat létrehozó, helyenként areális jellegű 
kitörései (Csető K-i része, Zsadány).

3. A legbázisosabb piroxénandezit a hegység legmagasabb gerinceit, 
kúpjait borítja be. Az andezittömegek egy része a riolitíedő alatt mélyebb 
szintben elakadt, úgyhogy az egykori tengerszint alatt hidratáció útján 
zöldköves andezitté alakult.

Nem véletlen jelenség tehát, hogy a zöldköves, pirites andezitfácies 
általában 230 m tszf. alatt jelenik meg.

A megállapítható egykori tengerszint körül e kőzetfáciesek is éles 
határral jelentkeznek. Az alatta elhelyezkedő eruptív tömegek magukon 
viselik az exhalációs átalakulást, a tengervízben történt elváltozás a halmi- 
rolitos bomlás minden jellegzetes bélyegét, aminők:

tufáknál: rétegzettség, kémiai mállás, porlódás, okkeresedés, kloritos 
infiltráció, kaolinosodás és bentonitosodás, kovásodás, szerkezeti átépülés, 
másodlagos ásványtársaság kialakulása;

tömör effuzivumoknál: szétporlás, vegyi átalakulás, kilúgzás, zöld- 
kövesedés (főleg andezitekben).

Nincs tehát idősebb és több, hosszú szünettel elválasztott riolittal 
váltakozó andezitkitörés, hanem csak kezdeti riolit-, majd ezt követő 
15* — ío
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andezitműködés van. Ez természetesen nem zárja ki, hogy különálló, a 
központi batolittól elszakadt magmatűzhelyek esetén egyik magma
tartóból még riolitos, a másikból már andezites láva ömlött a felszínre, ill. 
szóródott szét annak vulkáni törmeléke.

Idősebbnek, főként zöldkövesen elváltozottnak tűnik fel minden 
olyan tufák közé nyomult andezittömeg, mely lakkolitos jelleggel, gáz
szegényen, mélyben rekedt s ott autometamorfózison esett át. Éppen 
lezártságuk, lefojtottságuk m iatt következett be belsejükben zöldkő vese- 
dés, környezetükben pedig kaolinosodás vagy bentonitosodás.

A lakkolitos andezittömegek peremein és hasadékaiban S, H 2S, S02, 
H20, HC1 hatására és részvételével pirit képződhetett, és kisebb-nagyobb 
fokú zöldkövesedés indult meg. Ezért tűnnek fel e mélyebben fekvő, 
tufaburokban megszilárdult andezittömegek elváltozottabbnak, idősebb
nek.

Ilyen piritbehintés jellemzi a Csető É-i és Ny-i, kaolinos—bentonitos 
pásztával kísért széli andezitjeit is. De pirittel impregnált a kontaktöv 
riolittufája is.

Véleményünk szerint területünk andezitjei közel egyidősek, közvet
lenül egymás utáni felnyomulások termékei. Az egyes kitörések közti 
rövid időtartam alatt jöttek létre — részben még intratellúros állapot
ban — azok az anyagi, szöveti és fizikai (szín, üdeség) eltérések, melyek 
az egymásra települt lávaárakat egymástól megkülönböztetik.

Vulkanológiai szempontból a kezdeti működés főként explóziós 
tevékenységből állott, uralkodó riolitos törmelékszórással, míg a következő 
andezitműködés során lávaömlések jutottak túlsúlyra.

A. RIOLITOS VU LK Á N I K ÉPZŐDM ÉNYEK 
R i o l i t  t u f á k

A területet hatalmas kéregrés-rendszer mentén kialakult erupció- 
centrumok sora jellemzi. Ezek körül ismétlődnek a különböző kitörési 
termékek legtöbbször anélkül, hogy szorosabban összefüggnének egy
mással. Szintező jellegük tehát sem vízszintesen, sem függőlegesen nem 
tekinthető regionális értékűnek. Csak a kezdeti kitörések azonos vegyi és 
fizikai összetételű durva törmelékei tekinthetők szintjelzőnek. A központi 
vulkánok egyénileg jellemző, s egymástól gyakran eltérő képződményeket 
termeltek, amelyeknek kiterjedése mindig korlátozott.

Hegységrészünkön uralkodó szerepük van az aljzatot alkotó riolit- 
tufa-változatoknak, melyek a kezdeti heves explóziós vulkáni működést 
érzékeltetik. Három fő típusuk különböztethető meg:

a) Horzsaköves riolittufa. Feltárásai a hegységperemen és a mélyen 
bevágódott völgyekben legalul találhatók. Az első heves erupciók durva
szemű törmeléke. Kifejlődése legszebb a Térhegy talapzatának mély 
feltárásaiban. így a Beszkédgödörben, ahol a mesterséges tufafalban 15 m 
vastag összletet alkot. 5—15 cm-es horzsakődarabokat, valamint vörös és 
szürke riolit-, szurokkő- és hidrokvarcit-lapilliket tartalmaz. Hasonló
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durvaszemű tufa fordul elő a Kozdomb D-i lejtőjén mélyített 7 m hosszú 
pincében. A horzsakőlapillik mérete 1 —150 mm között változik. A kötő
anyag kőzetüvegszilánkok, kihúzott üvegcsövek szövedéke, melyben 
szanidin- és kvarc-, ritkábban biotittöredékekfoglalnak helyet (III. tábla 3.).

A horzsakőtufában előforduló exogén zárványok: 1. rózsaszín-fehér, 
fluidális riolit; 2. világos zöldesszürke agyagdarabok (szarmata?); 3. sötét
szürke agyagpalazárványok (karbon?); 4. fehér mészkőtörmelék.

A horzsakőtufák obszidiánt, perlitet sehol sem tartalmaznak, ugyan
így andezitzárványt sem.

b) Perlit és obszidiánlapillis riolittufa (kőportufa). A kezdeti horzsa- 
köves riolittufára gyakran szarmata kövületeket is tartalmazó perlit- 
lapillis tufa borul. Morzsolható; mállottan ún. kőportufa. A második 
explóziós fázis vulkáni törmeléke. A perlitszemek jelenléte a szét nem 
robbant üvegállományt igazolja. Szárazföldi felhalmozódását osztályozott- 
ság hiánya és a benne előforduló szenes fatörzs darabok igazolják (1. ábra).

1. áb ra . 2. ábra .
1 . áb ra . Perlitlapillis riolittufa. Világosbarna alapanyagban a szanidin kaolinosan 
b o n to tt (S z), peremén szericit-fSJ fonatokkal. Szilánkos kvarctöredékek (Q). —

Cirókaárok, középszakasz, G-bevágás. — 24 x , || Nik.
Fig. 1. Tuf rhyolitique á lapillis de perlite. Dans la päte brun clair, la sanidine est 
kaolinisée ( S z ) ; a la bordűré, des nattes de séricite ( S). Fragm ents éclatés de quartz 

(Q). —  Cirókaárok, secteur moyen, fosse C. — 24 x ,  Nie. ||.
Р ас. /. Риолитовый туф с перлитовыми лапилли. В светлобурой основной массе 
санидин (Sz) является каолинизированным, на его краях видны плетенки серицита 
(S). Осколочные обломки кварца (Q). — Ров Цирока, средний участок, выемка С. —

х 24, параллельные николи.
2. ábra . Riolit-ásványtufa. Az üvegtelenedett alapanyagban a szanidinkristály- 
töredékek helyén lilásszürke kaolinit-halm azokkal (K ) ,  szilánkos kvarctöredékkel 
(Q) és szabálytalan, k lorittal bélelt üregekkel. — Cirókaárok, középszakasz,

A-bevágás. — 42 x ,  || Nik.
Fig. 2. Tuf rhyolitique granulaire. Dans la pä te  dévitrifiée, les fragm ents des eristaux 
de sanidine sont substitués par des creux contenant des amas de kaolinite gris violacé 
(K ) ,  des fragm ents éclatés de quartz (Q) e t doublés de chlorite. -— Cirókaárok 

secteur moyen, fosse A. — 42 x , Nie. ||.
Р ас. 2. Зернистый риолитовый туф. В рассылавш ейся основной массе на местах 
фрагментов кристаллов санидина образовались пустоты с скоплениями лиловатосе- 
рого каолинита (К), осколочными обломками кварца (Q) и покрытые клоритом. — Ров 

Цирока, средний участок, выемка А. — х 42, параллельные николи.
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Alapanyaga kvarc-, szanidinkristálytöredékek és üvegszilánkok hal
maza, 1 mm alatti horzsakő-, 2—5 mm-es vörös és szürke riolit-, szurokkő-, 
felzites riolitlapillivel és 1—3 mm-es perlitszemekkel. Megtaláljuk benne 
idősebb kőzetek anyagát is: agyag-, mészkő-, márgazárványokat.

c) Ásvány- ill. kristálytufa. A durvább-finomabb horzsaköves riolit- 
tufaösszletre a gyengülő vagy távolabbi kitörések finomszemű ásvány-, 
ill. kristálytufája borul, mely helyenként leveles szerkezetű. Magasabb 
szinteken osztályozatlan és szárazföldi jellegű, 250—300 m alatt rétegzett, 
padonként elkovásodott és gyakran erősen színezett (2. ábra).

Szép feltárásait találjuk a Cirókaárok középső és felső szakaszán, a 
Térhegy körüli patakmeder falaiban. Szemcseeloszlása és ásványtani 
összetétele Csánk Elemérné vizsgálatai szerint az alábbi:

Nehézásványok: mind a 0,2 m m 0 , m ind a 0,1 mm 0  szemnagyságon csupán 
ellim onitosodott b io titokat találtam . A könnyűásványok m indkét szemnagyságon 
elváltozott földpátok. A szemek kilúgzottak. A földpátkristályok körvonalai sok 
esetben jól lá thatók , de nem egységes szemek. Fénytörésük: n =  1,507 — 1,516.

3. ábra. Kaolinosan bon to tt üveg
tu fa , sok parányi kvarckristály- 
töredékkel. — Cirókaárok, közép
szakasz, A-bevágás. 24 x , II Nik. 
Fig. 3. Tuf vitreux kaolinisé, á 
fragm ents minuscules de quartz. 
— Cirókaárok, secteur moyen, 

fosse A. 24 x , Nie ||.
Puc. 3. Каолизированный стекля- 
ный туф с многочисленными очень 
маленькими обломками кварца. — 
Ров Цирока. средний участок, 
выемка А. х 24, параллельные 

николи.

d) Üvegtufa. A távoli vulkáni törme
lék jelentékeny része tengerbe hullott. A 
finomabb szemű lapilli-mentes tufa föld- 
pátszilánkjai elbomlottak, a kötőanyag fel
lazult, így a fennmaradt tufa uralkodóan 
üvegszilánkból és kvarckristálytöredékből 
áll. Ez a tufatípus a 300 m tszf. magasság 
alatti szintek jellegzetes finomszemű „kő- 
portufája” . 1—2 mm-es horzsakődarabká
kat is tartalmaz (3. ábra).

Legszebb feltárásai a Cirókaárok felső 
szakaszán, a Térhegy É-i oldalán, a Fö
vény es völgyben találhatók. Ez kíséri végig 
a hegységperemet Tolcsva és Erdőbénye 
között is.

e) Gömbkonkréciós riolittufa. A Koz- 
domb DK-i lejtőjén, a Bellő-dűlőben ve
zető szekérút mentén pados-réteges tufa
fal fehérük. Dőlése: 60°/8—10°. A tufa 
porló, széteső, egyenlőtlen eloszlásban mo- 
gyoró-dióméretű keményebb gömböket zár 
magába. Egy mag (kristálytöredék) körül



kovasavas oldat rakódott le, koncentrikus-héjas felépítésben. Szabad 
felületekből a fehér gömbök kiperegnek.

f) Zöld riolittufa (klorovulkánit). Figyelmet érdemel az a jellegzetes 
világoszöld riolittufa, mely a Nagypatkó lejtőjén összefüggő, széles övben 
jelenik meg. Felette sárgásfehér riolittufa, alatta piroxénandezit foglal 
helyet. A zöld tufa keskeny övben az andezittömeget kíséri. Elszíneződése 
az andezit színes szilikátjait klorittá alakító termális tényezők hatására 
következett be (4. ábra).

j  jhrn Elsődleges bentonitöv keletkezésének elvi szelvénye a Térhegy Rigócska 
T e rü le té n ^ Jelmagyarázat; 1.lakkolitos andezitfelnyomulas, kovakozet-tipusok
riásnisl 3 kon tak t bentonitöv, 4. riolittufaösszlet, 5. hidrokvarcit-valtozatok, 
yasp  ), • q riolitláva-fedő

A halványzöld tufák és a parti zónát képviselő zöld-fehér kovásodott 
riolittufából keletkezett breccsák a benyomult andezitlakkolit fölött 
ielennek meg. Az andezitfelnyomulást kísérő termák a bontott andezit 
kloritját kolloid-alakban oldatba vitték, s ez a felettük levő finomszemu, 
eredetileg fehér riolittufát — kifelé csökkenő mértékben — átjárta, egyen
letesen infiltrálta. Osztályozott szemnagyságuk, rétegzettseguk vízből 
történt lerakódásukat igazolja.

R i o l i t v á l t o z a t o k

Területünkön a legmagasabb gerinceket és csúcsokat riolitváltozatok 
építik fel. A riolit lávaömlések általában padozottak. Telérszerű megjelenés 
a riolittufában csak a hegységperemeken figyelhető meg.
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Kőzettani vizsgálataink alapján nyolc riolittípus különíthető el:

Vegyi és ásványos összetétel szerint területünkön uralkodó a szanidin- 
riolit. Plagioklászriolit csak egy-két helyen jelentkezett kisebb tömegben. 
A két típus közti átmenet (szanidin—plagioklász—riolit) is előfordul. Tér
beli elhatárolásukat részletezőbb begyűjtés és kőzettani vizsgálat tenné 
lehetővé. A kezdeti kitörés horzsakőtufái és láváik csak szanidint tartal
maznak. A fiatalabb lávaömlések kőzetében már többnyire oligoklász- 
sorú plagioklász is jelentkezik. Tiszta plagioklászriolit csak a Szokolya 
Ny-i tetőövében ismeretes.

A riolittípusok területi elhatárolása azért nehéz, mert egyes változatok 
között fokozatos az átmenet. Szöveti kialakulásnál a lávaszilárdulás 
fizikai körülményeinek, a tengerpart közelségének, hűtőhatásának kell 
szerepet tulajdonítanunk.

A Szokolya, Nagypáca, Kavicsos, Térhegy és Patkó külön-külön 
kitörési központot képvisel, hatalmas centrális vagy résmenti (labiális) 
lávaömléssel. Ezt bizonyítják az egyes magaslatok egymástól eltérő riolit- 
típusai. A Szokolya és Kavicsos tetőövet alkotó kőzete rózsaszín folyásos- 
felzites, a Nagypácáé litofízás és perlites, a Térhegyé lilásszürke lemezes
sávos riolit.

A kőzettömeg függőleges tagozódásában a következő sorrend figyel
hető meg, felülről lefelé haladó sorrendben:

Ez a sorrend a kitörési központ felé közeledve horizontálisan is jelent
kezik, ha a lávaár eléggé vastag és kiterjedt.

a) Folyásos-lemezes riolit. E legnagyobb tömegű típus alkotja az ÉÉK — 
DDNy-i és É —D-i Vérhegy gerincét, a Kavicsos kúpját, a Nagypatkó tete
jét, valamint a Nagykővágó É —D-i bordáját. A Nagypatkó önálló riolit- 
folyást képvisel. Tetején kőfejtő tárta  fel az egykori vulkáni csatorna 
padosán elváló kőzetét. A lemezességet a lehűlési zsugorodáson kívül a 
folyás irányában bekövetkező húzófeszültség is okozta, úgyhogy a láva
anyag párhuzamos síkok mentén elvált, és eltérő vastagságú lapokra sza
kadt. — Uralkodóan izotróp üvegből áll, melyben színtelen és világos- 
barnára, szürkére festett csíkok váltakoznak. Porfíros elegyrészek közül 
csak a reszorbeált, kettősiker szanidin állapítható meg.

b) Horzsaköves riolit. A Szokolya DDK-i talapzatán, a Pokolkúttól 
ÉNy-ra 80 m-re és a Nagypáca ÉNy-i lejtőjén, a Fenyvesvölgy K-i meder
falában bukkan felszínre szürkésfehér, kissé mállott horzsakő. Likacsos, 
szivacsszerű, üveghabszerű kőzet. Egyirányba kihúzott vagy összefonódó

a) folyásos riolit
b) horzsaköves riolit
c) perlites riolit
d) szferolitos riolit

e) litofízás riolit
f) litoidos riolit
g) felzites riolit
h) malomkő-riolit

1. üveges;
2. perlites és szferolitos;
3. hólyagos (litofízás);
4. szalagos (slíres), lemezes; 
ó. tömeges riolit.
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üvegcsövek halmaza. Egyes részeiben rostos vagy hajtincsszerű. Általá
ban világosszürke és selyemfényű. Porfíros elegyrész ritkán található 
(szanidin, kvarc és biotit).

Fokozatos átmenet figyelhető meg perlites szövetében (Pokolkút). 
Néha rétegeket, slíreket alkot obszidiánban és perlitben.

c) Perlites riolit. A perlit szerepe területünkön az eddig ismertnél 
lényegesen nagyobb (IV. tábla 1., 2.). A Tolcsvától Ny-ra eső Gyopáros 
területén tűnt fel először a szőlőtalaj sok szétszórt mogyoró—tojás nagy
ságú obszidián darabja. A gyakran 5—10cm-es sokszögű, uralkodóan sík-

5. ábra. Perlitár a tolcsvai H isztay-pincében. Jelmagyarázat: 1. horzsaköves riolit- 
tu fa , 2. középen durvaszemű, a szélek felé egyre finom abbá váló perlit, 3. fokoza

tosan lemezes rio litba átmenő perlitfolyás
Fig. 5. Coulée de perlite dans le cellier H isztay, á Tolcsva. Légende: 1. tu f  rhyolitique 
á ponce, 2. perlite, grossiere au milieu, devenant de plus en plus fine vers les bords, 

3. coulée de perlite, passant graduellem ent ä la rhyolite lamellaire
Рас. 5. Перлитовый поток в погребе Хистаи в с. Толчва. Легенда: 1. пемзовый риоли
товый туф, 2. в центре грубозернистый, а к краям все более тонкозернистый перлит,, 

3. Перлитовый поток, постепенно переходящий в плиточный риолит

lapokkal határolt, fekete, néha szürkesávos obszidiándarabok nem egye
bek, mint közeli perlitf oly ások sajátos fizikai viszonyok között nagy
méretűre kifejlődött „perlitszemei” , amelyek eredetileg perliszövetben 
foglaltak helyet, de a kőzet elmállásával kiperegtek (5. ábra).

Szürke, vörös perlitf oly ást keresztez a Térhegy ÉK-i végződésénél 
(Bellő) a Kozdomb lejtőjén felvezető kocsiút. Ez a perlitár a Térhegytető
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alá nyúlik. Mélyebb perlitárat ismertünk meg Tolcsva Ny-i szélén, a zsidó
temető mellett, valamint ennek folytatásában az Állami Gazdaság és a 
Hisztay-ház pincéjében. Szürke, friss perlit fordul elő a Nagypácatető 
övében, valamint ÉNy-i és D-ilejtőjén. Alapanyaga litoidos, néha porcelán
külsejű. Porfíros, szanidin, kvarc és néha biotit jelentkezik benne. Színe 
szürke vagy vörösbarna (Bellő). A perlitszemek mérete eltérő: <  mm-től 
8—10 cm-ig minden átmenet megtalálható (V. és VI. tábla). Fokozatos 
átmenet észlelhető a szferolitos, szurokkő-porfiros és horzsakő vés fáciesbe.

d) Szferolitos riolit. A riolitok egyik jellegzetes fajtája, amely eddig 
kevés figyelemben részesült. Hegységrészünkön két kitörési központ körül 
csoportosulnak: a Térhegy és Nagypatkó lejtőin széles sávban jelennek meg. 
Legszebb előfordulási hely a Köves-Cirókán található. A riolitmagma gyors 
lehűléssel üvegesen szilárdult meg, színe szürkésbarna vagy vörösesszürke.

1 2 3
fi~ábra. 1. Lemezes-szferolitos riolit. Térhegy K-i oldala. 2. Szferolitszirt. Nagypáca 

K-i oldal. 3. Perlites-szferolitos riolit. Térhegy K-i lejtő
Fig. 6. 1. Rhyolite lamellaire sphérolitique. Yersant de TE du Térhegy. 2. Rocher 
de rhyolite á sphérolite. Versant de ГЕ du Nagypáca. 3. R hyolite perlitique sphéro

litique. Y ersant de ГЕ du Térhegy
Puc. 6. 7. Плиточный сферолитовый риолит. Восточный склон горы Тэр. 2. Сфероли- 
товая скала. Восточный склон горы Надьпаца. 3. Перлитово-сферолитовый риолит.

Восточный склон горы Тэр

A szferolitos riolit elválása — a szferokristálycsoportok egyenlőtlen 
elosztásának megfelelően — szabálytalanul rögös, a kőzet nem hasítható 
(6. ábra).

Alapanyaga kriptokristályos kvarc. A gömbölyded, néha nyúlt szfero- 
kristályok nagysága néhány ^-tól néha 2—3 cm-ig emelkedik. A szferolitok 
közti teret aprókristályos kvarc tölti ki. Többszörös iker oligoklászlemezek 
és biotittöredékek ismerhetők fel. A szanidinkristályok mérete néha az 
5 mm-t is eléri. Általában kettősikrek.

A legtöbb szferokristályban sötét mag vagy parányi földpátléc figyel
hető meg (I. tábla 1., 2.). Köréje rendeződött el sugarasan a halmaz föld- 
pát +  kvarc anyaga. Néhol az alapanyag teljesen hiányzik úgy, hogy a 
kőzet szferolit-szirt. Gyors típusváltozás lemezes vagy perlites kifejlődés 
irányában észlelhető.

e) Litofízás riolit. Először a Nagypáca széttöredezett lávapadjaiban 
vált ismertté litofízás kifejlődés, majd a Szokolya K-i és D-i lejtőjén is



megtaláltuk 400—450 m tszf. magasságban. Világos vörhenyesbarna, 
szürke színű, borsó—mogyoróméretű, hólyagokkal átjárt. A Fenyves-völgy- 
talp szürke-rózsaszínfoltos riolitja is litofízás jellegű. A nagyobb hólyag
űrök telérszerűen összefolytak, és belsejüket rózsaszínű földpátanyag 
tölti ki. A ki nem töltött hólyagok falán csillogó, lemezes kvarckristályok 
helyezkednek el. Alapanyaguk üvegdús, néha perlites, máskor mikro- 
szferolitos. Porfíros ásványként szanidin és ritkán biotit fordul elő (II. 
tábla 1.).

f) Litoidos riolit vagy litoidit. Területünkön tufapadok közé iktatva 
lemezesen fordul elő. Fehér, sárgásfehér vagy szürkésfehér, kagylós törésű. 
Lilásszürke alapanyaga hialinos, felzites vagy kriptokristályos. Porfíros 
elegyrészt (szanidin, а-kvarc, néha oligoklász) ritkán tartalmaz, üregeiben 
^-kvarc-csoport jelenik meg. Néha zsír- vagy üvegfényű (III. tábla 2.).

Vegyelemzés alapján a litoiditok hirtelen megszilárdult kvarc-földpát 
eutektikumok. A kedvező arányú keveredés tette lehetővé, hogy a magma 
alacsonyabb hőfokon fénytelen, porcelánszerű anyaggá merevedjék. A pár
huzamos vagy hullámos lemezességet Si02-szegényebb és dúsabb részek 
váltakozása idézi elő.

g) Felzites riolit vagy felzitporfír. Külön említést érdemel a Térhegy és 
Szokolya oldalán természetes feltárásokban jelentkező riolittípus, amely
nek sűrű, felzitesen átkristályosodott alapanyagában apró kvarc, földpát 
(szanidin és oligoklász), ritkán biotit jelenik meg. A felzites kristályszöve
dékben földpát és kvarc vegyesen fordul elő.

h) Malomkő-riolit. Szivacsosan felfúvódott, likacsos, érdes tapintatú 
riolitváltozat sorolható e csoportba, mely a Nagypáca és Szokolya tető- 
övében nagyobb sziklatömbökben található.

B. ANDEZITES V U LK Á N I K ÉPZŐ D M ÉN Y EK  

A n d e z i t t u f a v á l t o z a t o k

Az andezittufák szerepe alárendelt. Plegységrészünk andezitjei túl
nyomóan lakkolit- vagy féllakkolit-jellegűek, amelyeknek benyomulását 
vulkáni törmelék nem kísérhette. Rendszerint andezitárak feküjében for
dulnak elő.

a) Ásványtufa. Kevés és elváltozott andezittufa egyes patakmeder
falakban fordul elő. így a Rigócska-árok torkolatvidékén zöldesszürke 
ásványtufa alakjában. Labrador-sorú plagioklászai agyagosán bontottak. 
A hipersztén és augit kloritosan átalakult.

b) Agglomerátumos tufa. A Szokolya-Nagypáca tömeg É-i lejtőjén 
mállott agglomerátumos andezittufa jelentkezik a mély re vágódott meder
feltárásokban. Közös vonásuk, hogy a riolitösszlet fölött jelennek meg. 
Fedőjük andezit-lávaár.

Mállott andezitagglomerátum figyelhető meg a tolcsvai pincesorok 
falaiban. Termális vonalak mentén bentonitos elbomlásuk észlelhető 
(Csető ÉK-i lejtő, községi sütöde pincéje).



Sok helyen a gömbös-rögös mállott andezit megtévesztésig hasonló az 
agglomerátumhoz. Ilyen esetekben rövid távolságra és kis mélységben 
szálban álló tömör andezit jelenik meg.

A n d e z i t v á l t o z a t o k
a) Iiiperszténaugitandezit. A Szokolya—Páca—Térhegy óriási riolit- 

tömegét É-on, K-en és D-en íélköralakban andezit határolja. Ásványos 
összetétel tekintetében nem változatos. Megjelenési formájuk: lávaárak 
és lávatakarók, a hegységperemen lakkolitok és féllakkolitok. Telér a 
Szokolya és Páca közötti tektonikus völgy mentén ismerhető fel.

Abból a tényből kiindulva, hogy a Patkó K-i és Ny-i oldalán egyaránt 
megjelenik a piroxénandezit, két következtetés vonható le:

1. A Patkó tömör riolitteste az andezitbenyomulást megakadályozta, 
úgyhogy a magma csak ennek megkerülésével hatolt a lazább, kisebb ellen
állást képviselő tufaösszletbe.

2. Feltehető az is, hogy két külön, egymással párhuzamos ÉÉNy— 
DDK-i résen nyomult magasba a magma, s foglalta el helyét anélkül, hogy 
a felszínt elérte volna a riolittufapadok között.

7. ábra. 8. ábra.
7. ábra. Többszörös augitikerben (A) plagioklászzárványok (P ) és amfibolosodó 

[diopszidkristályok (D ). Piroxénandezit. — Kisrigócska. 16 x , -f- Nik.
Fig. 7. Enclaves de plagioclase (P ) et cristaux de diopside amphibolisés (Ю), en maele 
polysynthétique d ’augite (A). Andésite pyroxénique. — Kisrigócska. 16 X, Nie. +
Рис. 7. Включения плагиоклаза (Р) и преобразующиеся в амфибол кристаллы диоп
сида (D) в кратных двойниках авгита (Л). Пироксенандезит. — Гора Кишригочка.

х 16, скрещенные николи.

8. ábra. B onto tt piroxénandezitben belülről kaolinosodó földpátok (P). A réseket 
másodlagos kvarc (Q) tö lti ki. — Tolcsva, Cirókaárok. 40 x, || Nik.

Fig. 8. Feldspaths a noyau kaolinisé (P), en andésite pyroxénique altérée. Les 
fissures sont remplies de quartz secondaire (Q). — Tolcsva, Cirókaárok. 40 x , Nie. 11
Puc. 8. Полевые шпаты с каолинизующимися ядрами (Р) в разложенном пироксенан- 
дезите. Трещины заполнены вторичным кварцем (Q). — Толчва, ров Цирока,.

X 40, параллельные николи.
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A kisrigócskai kőbánya robbantással újonnan feltárt andezittömege 
lakkolitos felnyomulás jellegzetes példáját m utatja. Ivekben hajlott, 
hagymahéjas szerkezetben lávapadok helyezkednek egymás fölé.

A Szokolya és Páca riolittömege közötti törésvonal mentén mind a D-i, 
mind az É-i oldalon sötétszürke piroxénandezit törte át dejkszerűen a riolit- 
összletet. A Fenyvesvölgy mentén az andezittelér 20 m magas falakban 
jelenik meg. Gömbös elválása m iatt agglomerátumnak tűnik fel. Elválto- 
zottabb állapotában az ököl-fejnagyságú gömbök külső héja kaolinos- 
agyagosan bontottá válik, majd lehámlik, és a gömbmagok a kőzettömeg
ből kigurulnak. Lejtők alján, árkok mentén felhalmozódva találjuk az 
összecementezett gömböket (pszeudoagglomerátum). Felnyomulása az 
említett andezitkúpokéval egyidős, s a legfiatalabb kitörések közé sorolható.

Az alapanyag barna, üvegdús, hialopilites, néha mikrokristályos. 
A földpátmikrolitok oligoklász-andezin (10—35% An) savanyúságúak.

9. ábra. 10. ábra.

9. ábra. Kaolinosodó alapanyag és földpátegyének (P), kalcedonfészkek (C) és klorit- 
foltok (KI) bon to tt piroxénandezitben. — Csető, É-i oldal. 32 x , +  Nik.

Fig. 9. Páte  kaolinisée et phénocristaux de feldspath (P), nids de calcédoine (C) et 
taches de chlorite (KI) en andésite pyroxénique. — Versant du du Csető.

32 x , Nie. -f
Puc. 9. Каолинизующаяся основная масса и фенокристаллы полевых шпатов (Р), 
гнезда хальцедона (С) и пятна хлорита (Kl) в разложенном пироксенандезите. — Гора 

Четё, северный склон. X 32, скрещенные николи.

10. ábra. Horzsaköves riolitufa. Szanidin- (Sz) kristályokban kaolinos bom lás- 
term ékek és kvarc- (Q) szilánkok. — Csető, É-i nagy feltárás. 40 X, +  Nik.

Fig. 10. Tuf rhyolitique a ponce. Dans des eristaux de sanidine (Sz), produits 
kaoliniques d 'a lté ra tion  e t éclats du quartz (Q ).— Csető, grande ouverture du N.

40 X, Nie. -b
Puc. 10. Пемзовый риолитовый туф. В кристаллах санидин (Sz), встречаются 
каолиновые продукты разложения и осколки кварца (Q). — Гора Четё, большое 

северное обнажение. X 40, скрещенные николи.
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Folyásos elrendeződés gyakran észlelhető. A piroxén- és ércszemcséket vas- 
hidroxidos keret szegélyezi, kevés magnetittel.

A porfiros plagioklászok leggyakrab
ban karlsbadi- és albitikrek. Méretük 2—10 
mm. Kifelé savanyodó vagy visszatérő zó- 
nás felépítésűek. Összetételük Ab65—An35, 
a savanyúbb külső burok Ab90—An10. A 
hipersztén karcsú oszlopokat, átnőtt vagy 
egymás mellé helyezkedő ikreket alkot. 
Pleokroizmusuk a =  halványbarna, у =  
kékeszöld. Szerpentines (iddingsit, basz- 
tit) elbomlása a haránttörések mentén in
dul meg. Az augit szerepe ingadozó. Kettős 
ikrek gyakoriak, с <£ у  =  34—40°, ami a 
diopszidos augitnak felel meg. cc <£ c =  
— 48°. Pleokroizmus: a =  halványzöld, 
ß =  sárgászöld, у  =  zöld (7. ábra).

Amfibol ritkán rezorbeált, ércesedett 
roncsokban ismerhető fel. Az amfibol-relik- 
tum legidősebb intratellurikus színes ás
vány (8. ábra).

Járulékos alkatrészként porszerű mag- 
netit, kevés oszlopos apatit, üregekben kai
éit fordul még elő (9., 10., 11. ábra).

b) Riolitos andezit. A Szokolya tető
övében sajátos, üvegesen megszilárdult, 
durva felzites alapanyagú, világosszürke, 
likacsos kőzetváltozat riolitos andezitnek 
(rio-andezitnek) minősíthető. Szanidin és

11. ábra. B ontott piroxénandezit. 
A földpátok kaolinosan elváltozot
ta k  (P), a hipersztén (H ) szerpen- 
tinesedett. — Henderkei II. sz. 
mélyfúrás, 4,5— 9,5 m-ből. — 

32 x , И Nik.
Fig. 11. Andésite pyroxénique 
altérée. Les feldspaths sont kaoli- 
nisés (P), l ’hypersthéne est ser- 
pentinisé (H ). — Forage profond 
II  de Henderke, de 4,5 a 9,5 m. 

32 x , Nie. И
Рис. 11. Разложенный пироксен- 
андезит. Полевые шпаты (Р) пре
вращены в каолин, а гиперстен 
(Н) — в серпентин. — Глубокое 
бурение Хендерке№ И, 4,5—9,5 м. 

X 32, параллельные николи.
plagioklász (andezin) mellett biotit és ér

cesedett hipersztén is van benne. Élesen nem határolható el, s csak mint 
átmeneti fácies figyelemre méltó.

A Tokaji-hegység területén hasonló típust számos helyről (Telkibánya, 
Gönc, Abaújszántó, Erdőbénye) említettek.

KŐZETVEGYTANI ADATOK 

Riolit

Annak igazolására, hogy a riolittípusok, bár eltérő szöveti kifejlő- 
désűek, genetikailag összefüggnek s egymásba fokozatos átmenetet alkot
nak, S im ó  B. három riolitelemzést végzett el:
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1. Folyásos-lemezes riolit. Tolcsva, Nagyciróka DK-i lejtő.
2. Szferolitos riolit. Tolcsva, Nagyciróka, magasabb szint, DK-i lejtő.
3. Perlites riolit. Tolcsva, Nagyciróka középszint, DK-i lejtő.
Elem zési a d a ta in k  szerin t a három  rio littíp u s anyagi összetételében nincs lénye

ges különbség. N iGGLi-m agm atípusok: ap litg rán ito s  —  engad in itg rán ito s.
A S i02 tarta lom  középértéke 74,23%, az alkáliák mennyisége átlagban 7,89%. 

Jellemző, hogy a K 20  lényegesen nagyobb a N a20-nál. A vasoxidtartalom  a sor
rendben legutoljára kiömlő folyásos riolitban a legnagyobb, jelezve a nagyobb 
bázisosságot. Ez jelentkezik a CaO nagyobb értékében is.

Andezit
Ép andezitekből Emszt Mihály készített két elemzést:

1. H iperszténaugitandezit. Melegmáj.
2. R ioandezit. Szokolya.
N iG G Li-m agm atípus: l . to n a l i to s ,  no rm ál d io rito s; 2. g ranodioritos, opdalitos.
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E Tolcsva környéki kőzettípusok vegyi és ásványi összetétel tekinteté
ben megegyeznek a Tokaji-hegység többi riolitjával és piroxénandezitjével. 
Értékeik feltűnően közel állanak a sárospataki, Tokaj körüli riolitok és 
andezitek adataihoz. Megállapítható, hogy azonos mélységi magmatartó 
termékei. A fennálló vegyi és ásványos különbségek uralkodóan magmá

id . ábra. B on to tt piroxénandezit. F ö ldpát (P) és diopszidos augit (D) egyidejű 
kiválása. — Cirókaárok, Gsetői nagy fal. 18 X, +  Nik.

Fig. 12. Andésite pyroxénique altérée. Ségrégation sim ultanée de feldspath  (P) 
e t augite a diopside (D). — Cirókaárok, grande paroi de Csető. 18 x , Nie. -f

Puc. 12. Разложенный пироксенандезит. Одновременное выделение полевого шпата 
{Р) и диопсидового авгита (D). — Ров Цирока, высокая стена горы. Четё. х 18,

скрещенные николи.

hasadás, kis mértékben idegen kőzetbeolvasztás következményei. Ez 
utóbbit exogén zárványok (agyagpala, kvarcit) jelenléte is igazolja.

A Csető É-i oldalán levő 120 m hosszú feltárásból négy andezitmintát 
elemzett G u z y  K.-né (1. 242. oidalon). Az első aránylag legüdébb típus 
nagyobb tömb belsejéből származik. A többi három a termálisan bon
tott, szomszédos részek kaolinosan elváltozott anyaga: az elbontottság 
kifelé fokozódó jellegével.

Oxidok értékváltozása (13. ábra) szerint:
S i0 2 =  az elbontás a la tt először csökken (0,91%), m ajd  hirtelen felemelkedik 

(8,69%) és végül ú jra  csökken (3,91%).
T i0 2 =  egyenletesen emelkedik, a kaolinban kissé csökken.
A120 3 =  eleinte emelkedik, végül m ajdnem  eredeti értékére csökken.
F e20 3 =  roham osan csökken (3,95 -» 0,70%).
FeO =  állandóan csökken (2,09 -> 0,08%).
MnO =  fokozatosan fogy (0,10^*0,00%).
MgO =  csökken, de a kaolinban kissé visszaemelkedik.
CaO =  hirtelen csökken (5,58 —> 0,55%).
N a20  =  korán kilúgozódik (2 ,60^0 ,43% ).
K 20  =  felhalmozódik (2,33-> 9,34%).
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13. ábra. Az oxidok értékhullám zásának grafikonja 
Fig. 13. Diagramme de la fluctuation de la teneur en oxydes 

Рас. 13. Диаграмма колебаний содержания окисей

16 Földtani Intézet É vi Jelentése — 10
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1. Piroxénandezit. Csető É-i oldal.
2. B onto tt piroxénandezit. Uo. (12. ábra).
3. Fehér, kaolinosan átalakuló andezit. Uo.
4. Andezit-kaolin. Uo.

VULKÁNI UTÓMŰKÖDÉS

A Csető É-i oldalán sikerült megállapítani az andezit hidrotermális 
hatásra történő lebontódásának fokozatait, amit négy kőzetelemzéssel 
illusztráltunk. Az átalakító tényezők közül legfontosabb szerepe általában 
a forró víznek, vízgőznek volt, mely Si02-dús magmamaradékot és a sziliká- 
tok lebontásánál felszabaduló kovasavat hozott a felszínre (II. tábla 2.). 
A laza porózus riolittufák egy részét elkvarcosította, és az elsődleges kőzet- 
hasadékokat kovasavas anyagokkal töltötte ki.

A hegyíormák kialakulásában nagy részük volt a kovateléreknek és 
elkovásodott tufapadoknak. A lejtőn lefolyó SiCL-dús oldatok termékei a 
helyenként nagy területet borító változatos kvarcitok, j áspis- és opálválto
zatok (Melegmáj, Rigócskatető, Nagypatkó K-i oldal, Kispáca D-i lejtő).

Feltűnően jelentkezik a kovasavas termák működése és változatos, 
terméke a riolit- és fiatalabb andezittömegek határán. Legszebben igazolja
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ezt a Tolcsva mindkét partján jelentkező vörös és tarka jáspistelérrendszer 
jelenléte.

Termális vonalat képvisel a Cirókaárok is, melyet a tufák kaolinos és 
bentonitos elváltozása kísér. Hasonló elváltozást a termális övékén kívül 
nem tapasztalunk.

A bentonitképződés tényezőit a következőkben foglalhatjuk össze:
1. A laza tufa bentonitos átrendeződését a felfelé áramló termákat 

lefojtó lávatakarók és nagy kiterjedésű kovarétegek tették lehetővé, ill. 
gyorsították meg.

2. A nagy hőmérsékletű gáz, víz, vízgőzfeltörés, majd a tengervíz, ill. 
csapadékvíz a könnyebben oldódó elemeket kilúgozta és el is szállította. 
Fontos szerep juto tt a katalizáló ionoknak (Mg, K, Na, Ca), melyek az agyag
ásványos átalakulást segítették elő és gyorsították meg.

3. A tufaösszletbe nyomult andezitmagma nagy hőmérsékletével, 
nyomásával, illóalkatrészeivel viszonylag hosszú ideig biztosította az át
alakulás fizikai feltételeit.

K IT Ö R É SI SORREND ÉS KORVISZONYOK

Az extruzív kőzetek megjelenési sorrendjére jelentésünk több helyén 
utaltunk. A kitörési sorrendet és korviszonyokat rövid összefoglalásban a 
következőkben ismertetjük:

A vulkáni működés kőzettanilag két, egyenlőtlen időtartamú szakaszra 
bontható. Első az uralkodóan explóziókkal kísért riolitvulkanizmus, amely 
túlnyomólag piroklasztikus anyagot termelt.

A bevezető horzsaköves tufasorozat lerakódása kövületek alapján a 
felső-mediterrán végére tehető. A tufaszórást lávafolyás is követte, mely
nek anyaga kúpok, vékonyabb, vastagabb árak, ritkán telérek alakjában 
szilárdult meg.

A riolitvulkánosság a szarmata emeletben is folytatódott, sőt egyes 
területeken itt érte el csúcspontját. Élénk utóvulkáni tevékenység fejezte 
be a riolitos szakaszt.

Az egyetlen andezitkitörési szakasz kezdete az alsó-szarmatára tehető.
Véleményünk szerint helyesbíteni kell azt a felfogást, hogy a zöldköves— 

kaolinos andezit települési helyzeténél fogva a legidősebb vulkáni képződ
mény. Lakkolitjaink döntően bizonyítják, hogy a gázszegény, viszkózusán 
felnyomulásra kényszerült andezites magmatömegek sok helyen nem érték 
el a felszínt, hanem az idősebb képződmények közé különböző magasságra 
hatolva szilárdultak meg.

Az andezitvulkanizmus során hasadékokon vagy csatornákon felszínre 
ömlött láva o tt lávaárak, széles takarók, szétterült lapos kúpok alakjában 
szilárdult kőzetté. Ennek andezitjei frissek, sohasem propilitesedtek, 
gyönge zöldkövesedés csak a kőzethasadékok mentén pneumatohidatogén 
hatásra következett be.

Hegységrészünk a pannonban szárazulattá vált, és a jelenkorig tartó 
letarolási szakasz vette kezdetét. Mai állapotában a régi eruptív tömegek 
1 6 *  —  10
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denudációs maradványa. Kavicsterasz-foszlányok 220—230 m magasság
ban jelentkeznek. Az elegyengetett térszínből csak a tömör effúzívumok, 
hidrokvarcitok és kovásodott tufaösszletek ellenálló maradványai emel
kednek ki. A hegységszegélyi denudáció hántotta ki tufaköpenyéből a 
lakkolitok egész sorát.

HEGYSÉGSZERKEZET

A vonulat fő irányát közel É —D-i főtörés adja meg, mely több ÉNy— 
DK-i kisebb melléktörésvonalból tevődik össze. A törésvonalakat a leg
magasabb andezitgerincek őrizték meg napjainkig.

A hegység K-i peremén, ÉK —DNy-i törésvonal mentén az előtér a 
mediterránban lesüllyedt.

A nagyobb völgyek az egymással párhuzamos ÉNy—DK-i andezit
gerincek között alakultak ki. Területünkön ezt az irányt a Nagy-Tolcsva 
patak medre s a Cirókaárok felső szakasza képviseli.

Feltehető, hogy az andezitek feltörését újabb élénk kéregmozgás előzte 
meg. Ez okozta főként a kisebb peremi töréseket és vetődéseket. E frissebb 
törésvonalakat kisebb-nagyobb erősségű termális vonal is kísérte.

Ha hegységrészünk függőleges elmozdulásait kísérjük figyelemmel, 
ami főként a tufaösszletek peremi kisfokéi lezökkenéseiben jelentkezik, 
azt a megállapítást tehetjük, hogy a hegység egész területe epirogenetiku- 
san süllyedt meg. Nagyobb magasságban fennakadt rögök, mély leszaka
dások a K-i szegélyen a feltöltés nagy mérete miatt nem figyelhetők meg. 
Ezt igazolja a Mátra erőteljes diszlokációival szemben az ércet is felhozó 
telérrendszerek hiánya.

Hegységrészünk mai arculatában a fiatal peremi törésvonalakkal, 
vetőkkel jellemzett tektonika tükröződik. Ezt igazolja az egyes hegység- 
szerkezeti egységek kissé eltérő rétegsora, valamint az effúzív kőzettestek 
térbeli elhelyezkedése is.

A lávaömlések a törésvonalakat sztratovulkáni jelleggel követik. 
Területünkön a Szokolyahegy képviseli a legnagyobb kitörési központot, 
ahonnan kiinduló sugárirányú törések mentén alakultak ki — hasadék- 
vulkán-jelleggel — a Térhegy—Nagypáca—Kispáca, Kavicsoshegy, Répás
tető, Nagykővágó gerincei és kúpjai.

ÖSSZEFOGLALÁS

Területünkön a vulkáni működés a felső-tortonban indult meg, az 
alsó-szarmatában érte el csúcspontját, és területen kívül helyenként 
valószínűleg átnyúlt a pannonba is. Az új kövületlelőhelyek jó megtartású 
kövületei mind a szarmatára utalnak. Tortonai üledékekről csak mélyfúrá
sokból szerezhetünk tudomást. A szarmata tenger egykori partvonalának 
tszí. magassága általában 230—250 m-en rögzíthető.

A vulkáni periódus első felében riolit ju to tt a felszínre, túlnyomóan 
explóziós működés kíséretében. A fiatalabb andezitfeltörések e kemény.
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ellenálló riolitmagokat megkerülni voltak kénytelenek, sőt jelentékeny 
részük lakkolit-jelleggel merevedett meg.

Tisztázódott a riolitfajták genetikai összefüggése, főleg a lemezes— 
szferolitos—perlites riolitok kapcsolata. Durvaszemű perlit több helyen 
fordul elő, amelyből tojás-ökölnagyságú obszidián-,,szemek” peregnek ki. 
Ezzel megoldódott a lejtők szőlőtalajában heverő obszidiándarabok 
problémája, és ismertté vált eredeti anyakőzete.

Nagytömegű litoíízás riolit vált ismertté a Páca tetőövében. E riolit- 
típus genetikai kapcsolatban áll részben a perlites és horzsaköves riolit- 
árakkal, de azoknál fiatalabb.

A riolitárak elválási síkjai nem a felülettel párhuzamosan, hanem a 
lávaárra többé-kevésbé merőlegesen jelentkező húzószilárdság nyomán 
következnek be.

Bő montmorillonit-tartalmú új bentonitlelőhelyek váltak ismertté a 
henderkei mélyfúrásban, a Cirókaárok felső szakaszán, a Rigócskavölgy 
forrásvidékén, a csepegői táróban és a Csető ÉK-i lejtőjén.

Kaolinná alakult riolittufapad a Cirókaárokban fordul elő, a Henderke- 
oldalárok hajlatában. A csepegői „Kaolinbánya” közelében nem kaolinit* 
hanem pirofillit az uralkodó agyagásvány.
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I. Tábla — Planche I — Таблица I.

1. Szferolitos riolit (szferolitszirt). Sugaras szerkezetű földpát és piroxéntűk. A mag
ban  kvarc- vagy szanidinkristálytöredék. A belső rész vörösbarnára színeződött. 
— Tolcsva, Szokolya É-i oldal. 16 x ,  || Nik. — Rhyolite sphérolitique. Feld- 
spath á texture radiée et aiguilles de pyroxene. A u  noyau, des fragments de cristaux 
de quartz ou de sanidine. V intérieur est coloré en brun rougeätre. — Tolcsva, 
versant du N  du Szokolya. 16 x, Nie. || — Сферолитовый риолит (сферолитовый 
риф). Полевой шпат радиально-лучистой структуры и иголки пироксенаУ В ядре 
обломки кристаллов кврца или санидина. Внутренняя часть окрашена в краснова
тобурый цвет. —Толчва, северный склон горы Соколя. х 16, параллельные николи.

2. Nagy szferolitos riolit. A vörösbarnára színezett szferokristályok a földpátnál 
erősebb fénytörésűek, a központban izometrikusak, a szélek felé villásan ki- 
húzo ttak , elágazók. — Tolcsva, Köves-Ciróka D-i lejtő. 12 x, || Nik. — Rhyolite 
a sphérolites grossieres. Les sphérocristaux rouge brunatre, ont une refraction plus 
grande que celle du feldspath. A u  centre, ils sont isométriques, aux bords allongés 
en fourche, ramifiés. — Tolcsva, versant du S du Köves-Ciróka. 12 x ,  Nie. || — 
Крупносферолитовый риолит. Лучепреломление окрашенных в красноватобурый 
цвет сферокристаллов превышает таковое полевых шпатов; в центре они являются 
изометрическими, а в направлении краев вилообразно вытянутыми. —Толчва, южный 
склон горы Кёвеш-Цирока. х 12, параллельные николи.
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Foto: Pellérdync



II. T áb la  —  P la n e h e  II —  Т абл и ц а  II.

1. Perlites-litofizás riolit. Az ív alakú elválások és másodlagos ásványhalm azokkal 
(limonit, klorit) k itö ltö tt hólyagüregek jól láthatók. Az alapanyag felzitszövedék. 
— Tolcsva, Kozdomb D-i oldal. 32 x, || Nik. — Rhyolite a perlite et a lithophyses.

Les fentes cirquées et les bulks remplies des amas de minéraux secondaires (limonite y 
chlorite) sorit bien visibles. La páte consiste en un tissu felsitique. — Tolcsva, versant 
du S du Kozdomb. 32 X, Nie. || — Перлитово-литофизовый риолит. Дугооб
разные отдельности и заполненные вторичными минеральными скоплениями 
(лимонит, хлорит) полости пузырей хорошо видны. Основная масса состоит из 
фельзитовой ткани. —Толчва, южный склон холма Коздомб. х 32, параллельные
НИКОЛИ.

2. H idrokvarcit. A zöldre és pirosra színeződött klorit- és limonitgél-képződm énye 
két gömbös kalcedonszövedék fogja össze. A szabálytalan üregek belsejét is kolloi- 
dális zöldesszürke klorit béleli. — Tolcsva, Melegmájtető. 16 x, || Nik. — 
Hydro quartzite. Les formations du gel de chlorite et limonite, colorées en vert et rouge y 
sont cimentées par un tissu de calcédoine sphérique. Les creux irréguliers sont aussi 
doublés par de la chlorite colloidale gris verdátre. — Tolcsva, Melegmájtető. 16 x,  
Nie. II — Гидрокварцит. Окрашенные в зеленый и красный цвет образования 
хлоритового и лимонитового гелей связываются сферической хальцедоновой 
тканью. Поверхность полостей неправильной формы также покрывается колло
идальным зеленоватосерым хлоритом, —Толчва, гора Мелегмайтетё. х 16, парал
лельные Н ИК О ЛИ.
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III. Tábla — Planche III — Таблица III.

1. Szerpulás mészkő. A csőszerű férgek (Hydroides pectinata P h il .) hosszirányuk
kal párhuzam os nyalábokba rendeződtek. A réseket színtelen, kristályos kaiéit 
tö lti ki. — Tolcsva, Nagyrig'ócska DK-i lejtő. 12 x ,  || Nik. — Calcaire á serpule. 
Les vers (Hydroides pectinata P h il .) tubiformes se sont arrangés en faisceaux 
paralleles longitudinaux. Les fissures sont remplies de calcite cristalline pure. — 
Tolcsva, versant du SE  du Ncigyrigócska. 12 x ,  Nie. || — Серпуловый известняк. 
Трубчатые черви (Hydroides pectinata P h il .) устраивались в параллельные пучки 
по своей продольной оси. Шели запольнены бесцветным, кристаллическим каль
цитом. — Толчва, юговосточный склон горы Надьригочка. х 12, параллельные 
николи.

2. Litoidos riolit. Földpát- és kvarcdús csíkok szakaszos váltakozása. Porfíros 
elegyrészek hiányzanak. — Tolcsva, Térhegyhát. 12 x ,  || Nik. — Rhyolite lithoide. 
Alternance rythmique des raies riches en feldspath ou en quartz. Les phénocristaux 
manquent. — Tolcsva, Térhegyhát. 12 x ,  Nie. || — Литоидовый риолит. Рит
мическое чередование богатых полевым шпатом и кврцом полос. Порфировые 
составные части отсутствуют. — Толчва, Тэрхедьхат. х 12, параллельные николи.

3. Horzsaköves riolittufa. Az üvegdús kötőanyagban 1 — 15 cm m éretű horzsa- 
kő-lapillik helyezkednek el. Apró szanidintöredékek, kvarckristályok a kihúzott 
üvegcsövek szövedékében foglalnak helyet. — Tolcsva, Beszkéd-gödör. 12 x ,
11 Nik. — Tuf rhyolitique a ponce. Dans le ciment riche en vérré, on trouve des lapillis 
de ponce de grandeur de 1 a Vb cm. Des fragments menus de sanidine, des cristaux 
de quartz se trouvent dans la tissue des tuyaux allongés. — Tolcsva, Beszkéd-gödör.
12 X , Nie. II — Пемзовый риолитовый туф. В цементирующем веществе, богатом 
стеклом, встречаются лапилли пемзы величинами в 1 —15 см. Мелкие обломки 
санидина и кристаллы кварца располагаются в ткани вытянутых стекляных труб. 
— Толчва, яма Бескед. X 12, параллельные николи.
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IV . T áb la  —  P la n c h e  IV  —  Т абл и ц а  IV .

1. Szürke riolitperlit. A kipergett perlitszemek helyén sokszögű, részben síklapokkal 
határo lt üreg m arad vissza. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Term, nagys. — Perlite rhyoli- 
tique grise. A  la place des granules detaches, restent des creux limités par des surfaces 
planes, en partié polygonales. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Grandeur naturelle. — 
Серый риолитовый перлит. На местах выпавших перлитовых зерен остаются 
полигональные полости, разграниченные отчасти плоскими поверхностями. — 
Толчва, поле Беллё. Естественная величина.

2. R iolitperlit. Szürke (kvarcdús) és rózsaszínű (földpátdús) sávokból épült fel. 
A ritm usos anyagelkülönülés vastagabb, lassan hűlő lávaárban félviszkózus 
állapotban m ent végbe. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Terin, nagys. — Perlite rhyoliti- 
que. Elle se compose de raies grises (riches en quartz) et roses (riches en feldspath). 
La differentiation rythmique de la substance s ’accomplissait en état sémi-viscose, 
dans la coulée de lave épaisse qui se refroidissait lentement. — Tolcsva, Bellő-dűlő. 
Grandeur naturelle. — Риолитовый перлит. Порода слагается серыми (богатыми 
кварцем) и розоватыми (богатыми полевым шпатом) полосами. Ритмическое 
обособление вещества имело место в полувязком состоянии в мощном, медленно 
остывающемся потоке лавы. — Толчва, поле Беллё. Естественная величина.



253

Foto: Pellérdyné



254

X. Tábla — Planche V — Таблица V.

Durvaszemű perlitből kiemelt fekete obszidiánszemek. — Grains noirs d'obsidiane> 
détachés d'une perlite grossiére. — Зерна черного обсидиана, вынуты из грубо
зернистого перлита.
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VI. Tábla — Planche VI — Таблица VI.

Durvaszemű perlitből kiemelt fekete obszidiánszemek. — Grains noirs d’obsidiane, 
détachés d’une perlite grossiere. — Зерна черного обсидиана, вынутые из грубо
зернистого перлита.
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