
TOLCSVA KÖRNYÉKI FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS
( X X V I I I . ,  X X I X . ,  X X X . ,  X X X I .  sz. melléklettel) 

ír ta : V ar jú  Gy u l a

1956-ban három hónapos időtartammal földtani térképezést foly
ta ttam  Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu térségében. Területemhez a 
következő tájrészlegek tartoztak: Csetőhegy, Serédi, Szentvér, Szőlőhegy, 
Nyakvágó, valamint az ezektől D-re eső terület a vasútvonalig. Meg
figyeléseket a területen kívül is végeztem, és ezek eredményeit jelentésembe 
bedolgoztam.

FELSZÍN I FORMÁK

A riolittufa-terület felszíni formái a peremi részeken egyhangúak, a 
Térhegy lábánál viszont változatos képet nyújtanak, ami egyrészt a 
kovásodás, másrészt pedig az erős lepusztulás eredménye. Fúrásaink 
feltárták, hogy a nyirok alatti tufafelszín igen egyenetlen. Erősen lepusztult 
gerincek és mély árkok húzódnak meg alatta.

Kovasavval átita to tt tufa képezi a kiemelkedő hátakat, mivel ezek 
az eróziónak jobban ellenálltak.

A kovásodás részben zónásan, részben pedig gócosan ment végbe. 
Ennek következtében halmok vagy kiemelkedő hátak keletkeztek. A ki
emelkedő kovás térszíni formák egymás mellett párhuzamos helyzetben is 
megtalálhatók, ami a csapatosan megjelenő egyirányú törésekre vezethető 
vissza (1. ábra).

A kovásodással rendszerint kaolinosodás is jár. Ez a puha kőzet 
nagyobb denudációs hajlama miatt ugyancsak erős felszínt meghatározó 
tényező.

Területem egy nagy ÉNy—DK-i irányú törési övbe esik, ami a 
felszín alakulásának minden egyéb tényezőjét meghatározza. Ezekben az 
irányokban sorakoznak fel a kitörési központok, ezt a csapást követi a 
Szőlőhegy hasadékvulkánja és ez a Térhegy D-i oldalán lefutó mély árkok 
fő iránya is.

A hegységre ugyancsak jellemző É —D-i és К —Ny-i törések nyomai 
területemen csak helyileg ismerhetők fel.
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1. ábra. Jelmagyarázat: 1. riolittufa, kovás rio littufa, törés
Fiq. 1. Légende: 1. tu f rhyolitique, 2. tu f rhyolitique siliceux, 3. fracture

Рис. 1.Легенда: 1. риолитовый туф, 2. кремнистый риолитовый туф, 3. нарушение

Riolittufák
Tolcsva környékén a riolitvulkánosság lefolyását és az egyes képződ

mények időrendjét jól tanulmányozhatjuk.
Az elvi riolitszelvényt a 2. ábrán láthatjuk.
A területen lemélyített legmélyebb térképező fúrás, а V—26. sz. fúrás,, 

а II. sz. tufasorozat alsó részében, a biotitos-horzsaköves riolittufában 
leállt, ezért az I. sz. tufitos, vízi kifejlődésű tufasorozat jelenlétére csak 
következtethetünk. A feltételezés alapjául az szolgál, hogy az Olaszliszka 
községben lemélyített vízkutató fúrások rétegsoraiban tufitot jeleztek. 
Valószínű, hogy ezeket a tutitokat érte el Schréter  Z. a Füzérradvány 
környékén lemélyített fúrásban is.

А II. sz. tufasorozat anyaga kézzel könnyen morzsolható, és a fúrások
ból mint kőpor került ki. E sorozat tufája egyenletes alkotású, ami nagy 
vastagságát figyelembe véve arra enged következtetni, hogy hirtelen 
nagy mennyiségű törmelék hullott. Ez erősen feltöltötte a térszínt, és 
ezzel a tengert véglegesen kiszorította. A tufa jól osztályozott, ennek 
alapján távoli, esetleg a jelenlegi hegységen kívüli kitörési központból 
származtathat] uk.

Anyagát tekintve horzsaköves riolittufa, amelyben zömmel apró 
horzsakő-törmelékeket találunk. Egyes rétegekben az idegen anyag 
mennyisége olyan csekély, hogy a kőzet horzsakőtufának nevezhető.
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Színe világos, fehér vagy galambszürke. Másodlagos szennyezés nem 
ismerhető fel rajta.

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. szárazföldi tu fa, 2. vízbehullott réteges tu fa, tu fit, 3. 
szürke agyag, 4. biotitos, horzsaköves riolittufa, ő. horzsaköves kőportufa, 6. perlit 
és obszidiánlapillis riolittufa, 7. riolittufaszint, 8. riolitláva, 9. riolitömlés, 10. kö

vület. C =  szén, В  — bentonit, K f =  kovaföld
Fig. 2. Légende: 1. tu f terrestre, 2. tu f stratifié, déposé dans Геаи, tuffite, 3. argile 
grise, 4. tu f rhyolitique á ponce e t b iotite, 5. tu f sablonneux ä ponce, 6. tu f rhyolitique 
á lapillis de perlite et d ’obsidiane, 7. horizon á tu f rhyolitique, 8. lave rhyolitique, 

9. effusion de rhyolite, 10. fossile. C =  houille, В  — bentonite, K f  =  diatom ite
Рас. 2. Легенда: 1. террестрический туф, 2. наслоенный туф, выпавший в воду, туффит,
3. серая глина, 4. биотитовый пемзовый риолитовый туф, 5. пемзовый песчаный туф, 
6. риолитовый туф с лапилли перлита и обсидиана, 7. горизонт риолитового туфа, 8. рио
литовая лава, 9. риолитовый поток, 10. окаменелости. С=уголь, £  =  бентонит, K f=  диа

томит

Csiszolataikban az izotróp vulkáni üvegen kívül csak porfiros szaniclin 
ismerhető fel. Utóbbi mennyisége igen változó. Kvarcot nem találtam 
benne.
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A II. sz. tufasorozat három szintre tagolódik:

1. biotitos horzsakőtufa;
2. kőporos horzsakőtufa;
3. perlit- és obszidiánlapillis horzsakőtufa.

A biotios horzsakőtufa biotittartalma igen tekintélyes (10—20%). 
A hiotit a fedő felé fokozatosan fogy, és éles határ nélkül tűnik el. A biotit 
ép, szélei erősen töredezettek.

A II. sz. tufasorozat középső szintjében előforduló kőporos horzsakő
tufa szinte kizárólag homokszemcse nagyságú (0,5—3 mm) horzsakő
törmelékből áll. Kőzettanilag és földtani helyzetét tekintve a szegilongi 
kőportufával azonosítható. A Tolcsva környéki anyagban azonban nincs 
kaolin.

A kőporos horzsakőtufa felett elhelyezkedő perlit- és obszidiánlapillis 
tufát a lapillik nagy mennyisége jellemzi.

A III. sz. tufasorozat már nagy kőzettani változatossággal tűnik ki. 
Jó feltárásokban tanulmányozhatjuk a Tolcsvától Ny-ra levő időszakosan 
művelt tufabányákban. AK-i tufabánya jó alkalmat nyújt a vízbehullott 
tufa ülepedésének és elkülönülésének megfigyelésére. Érdeklődésre tarthat 
számot ez a feltárás azért is, mert itt keresztrétegzést is találunk, amelynek 
dőlése 185/13°.

A III. tufasorozat 0,5—3 m vastag padokból áll. Felső részén a padok 
vastagabbak.

Ebben a sorozatban a horzsaköves riolittufa több típusát különít
hetjük el. Ezek anyaga különböző származású és eltérő üledékképződési 
körülmények között keletkezett. Közülük három fő típust vizsgáltunk meg:

1. horzsakőbreccsa,
2. homokkőszerű tufa,
3. horzsakőlapillis tufa,

A horzsakőbreccsa keletkezését úgy magyarázhatjuk, hogy a sokszor 
forint nagyságot elérő horzsakő vízbe hullása után hosszú ideig lebegett, 
és így elvált a nehezebb törmeléktől. Később önmagában ülepedett le. 
Ezen rétegek legnagyobb vastagsága 0,4 m. A horzsakőszemek zömmel 
hossztengelyükkel vízszintesen íeküsznek.

Az üledékképződési szétkülönülés terméke a homokkőre emlékeztető 
tufa is, amely 0,2—1,2 m vastag padokat alkot.

A vízbe hullott tufákból abban az esetben, ha a víz nagyobb mérték
ben lúgos, és a vulkáni üveg gőzök és gázok hatására jól feltáródik, 
nagyobb mennyiségű Si02 kerül az oldatba. Az oldott kovasav telítettség 
esetén vagy elektrolitok hatására kicsapódik. A kicsapódott kovasav 
önálló rétegben vagy a tufa kötőanyagaként jelenik meg.

A Tolcsva környéki tufabányák ritmusos kovasavkiválásról tanúskod
nak. A kovasavas rétegek határa a íekü felé lehet fokozatos, a fedő felé 
viszont mindig éles. Ez a kovasavkiválás eltérő gyorsaságára utal.
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Találunk olyan kőzeteket is, amelyek arról tanúskodnak, hogy a 
vízbe hullott horzsaköves tufa homokos része vízbe érve nyomban ülepe
dett, és ezzel egyidejűleg volt a kovasavkiválás. Az így keletkezett 
kőzet a kovakötésű homokkőhöz nagyon hasonló. A kötés egyes rétegek
ben igen erős.

Ebben a sorozatban pizolitos tufát is találunk. Zirkel F. Lehrbuch 
der Petrographie c. munkájában írja, hogy pizolitos tufa akkor keletkezik, 
ha rendkívül finom tufaszórás idején csapadék hullott. Az angol szakiroda- 
lom ezeket a konkréciókat „mudballs^-nak hívja.

A pizolitos tufát tartalmazó feltárás szelvénye a 3. ábrán látható.

3. ábra. Jelmagyarázat: 1. nyirok, 2. kilúgzott tufa, 3. kovasavas tufa, 4. pizolitos
tufa

Fig. 3. Légende: 1. limon, 2. tu f lavé, 3. tu f silicifié, 4. tu f pisolitique
Рас. 3. Легенда: 1. саман, 2. выщелоченный туф, 3. кремнекислый туф, 4. пизолитовый

туф

А 2. réteg tufája annyira könnyű, hogy első tekintetre kovaföldnek 
tűnt. A mikropaleontológiai vizsgálat során azonban negatívnak bizonyult. 
Később kitűnt, hogy erősen kilúgzott tufával állunk szemben. A kilúgzást 
lúgos vizek kovasavoldó hatásával magyarázom. Az anyag erősen likacsos.

A 3. rétegben a kovasav kicsapódott, aminek következtében itt 
kemény tufa képződött.

A 4. rétegben kovásodott nádszálakat találunk. Ez kétségtelen bizo
nyítéka annak, hogy a tufa vízbe hullott. Pizolitok is ebben a rétegben 
fordulnak elő. A 4. réteg tufájának DTA-vizsgálata kevés montmorillonitról 
tanúskodik.

А III. tufasorozatban kovaföldet eddigi ismereteink szerint három al- 
szintben találunk. Tolcsva környékén fúrásaink tanúsága szerint azonban 
csak egy kovaföldszintre számíthatunk. Egyes rétegeiben gazdag fito- 
paleontológiai leletek vannak. Leveleken, sásokon, tengeri füveken kívül 
nagyobb fadarabok is előfordultak. Tokaj hegyalj a más területén ebben a 
tufaszintben kisebb kőszénképződés is ismeretes.

A tufasorozat részletes kőzettani feldolgozását nem végezhettem el, 
mindössze a következő minták kerültek feldolgozásra.

A sorozat alsó részéből származó világosdrapp, finomszemű, közepesen 
kötött, kisebb méretű horzsakőszemeket tartalmazó tufa. Az anyag
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nagyobb likacsosságára utal az, hogy a vizet gyorsan szívja magába. 
Vékonycsiszolatában az izotróp vulkáni üveg mellett több porfíros szanidint 
és kevés plagioklászt találtam. Kvarc itt sem fordul elő.

A tufa szemcseösszetételi vizsgálatát a Földtani Intézet üledékes 
kőzettani laboratóriuma végezte.

Meg kell jegyeznem, hogy a szemcsék fellazítása még nagy nehézséget 
okoz, így az alábbi adatokat csak tájékoztatásra lehet felhasználni. Szemcse- 
nagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000-0,002 mm 2,6% ; 0,002-0,005 mm 
2,0%; 0,005—0,01 mm 3,1%; 0,01—0,02 mm 3,7%; 0,02—0,05 mm 14,3%; 
0,05—0,1 mm 18,3%; 0,1—0,2mm 23,0%; 0,2—0,5mm 25,1%; 0,5mm-nél 
nagyobb 2,2%; összesen 94,3%.

A Földtani Intézet vegyi laboratóriumában Simó В. a tufa teljes 
elemzését végezte el.

S i0 2 ................................................
T iO , ..................................................
ai2ó3 .....................................
Fe20 3 ................................................
FeÖ .......................................
MnO ................................................
Mgo .....................................
CaO ................................................
Na20  ..............................................
KoO ................................................
h 2o + ............................ ...............
h 2o -  ............................................
K O , ..............................................co2 .........................................
SO., ................................................

Összesen:

A 111. sz. tufasorozat középső részén alakultak ki a tolcsvai tufa- 
íejtők. Ezekben igen változatos szemcsézetű és típusú tufákat találunk 
feltárva. Az egyik minta (világosszürke színű apró horzsakőlapillis riolit- 
tufa) vegyi összetétele Simó B. elemzése szerint a következő:

A harmadik megelemzett riolittufa-minta (fehéresszürke, aprószemű, 
kőporszerű, igen kevés horzsakőlapillit tartalmazó riolittufa) a sorozat
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felső részéből, a tolcsvai Szentvér-dűlőből származik. Ennek a tufának 
kovasavas változatáról is készült elemzés, hogy a vegyi alkat kovásodás 
alkalmával végbemenő változásait megállapíthassam.

A két minta vegyi összetétele GuzvK.-né elemzése szerint a következő:

Az összehasonlításból kiderül, hogy a kovásodással a Si02 növekedése 
mellett a többi alkotók erős kimosódása jár. A MgO és a T i02 kismértékű 
növekedése andezit közelségére utal.

Ennek az összletnek tufarétegei egyes esetekben bentonitosodtak, sőt 
nagy montmorillonittartalmú agyagkőzetek is keletkeztek. A bentoni- 
tosodás hidrolízis útján ment végbe, amikor a tufa a szarmata tenger 
vizében leülepedett.

Több minta vékonycsiszolata azt mutatja, hogy ülepedéskor vagy 
azután történt behatásra a tufa üveges anyaga devitriíikálódott. Az 
üvegtelenedett rész szferolitos csomókat alkot avagy felzites megjelenésű. 
Egyes minták likacsait klorit és limonit vonta be.

A IV. sz. riolittuía-sorozat szárazföldre hullott vulkáni törmelék. 
Ezen belül alulról felfelé haladva a következő típusokat lehet megkülön
böztetni :

1. igen sok és durva riolitlapillit tartalmazó riolittuía;
2. vasas, horzsakő vés riolittufa;
3. nagy horzsaköves kőportufa.

E típusok térképszerű ábrázolását is megkíséreltem. Evégett a Tér
hegy D-i lejtőjén párhuzamos szelvényeket fektettem le kutatóaknákkal és 
kézifúrásokkal. Törekvésem nem járt sikerrel, mert a vastagabb nyirok 
átharántolása erőnket felülmúlta. Megállapítható volt azonban, hogy 
ezek a rétegek (tufatípusok) jól követhetők, és DK-i dőléssel települnek 
egymásra.



Az igen sok és durva riolitlapillit tartalmazó tufa két fajtáját m utatja 
be a 4. és 5. ábra.

A riolitlapillik vörös színűek, erősen hematitosak. Ezt a riolittípust 
felszínen nem ismerjük.

A tufa kötőanyaga a szögkövek mennyisége mellett sokszor háttérbe 
szorul. Ez az anyag arról tanúskodik, hogy a IV. sz. tufaszórás igen nagy 
erővel indult meg.

A IV. sz. tufasorozat következő tagja a limonitos tufa, amely helyen
ként tekintélyes mértékben vasas. A limonitosodás másodlagos.

A tolcsvai Szentvér-dűlő felett levő árok kőportufájában 5—8 cm 
széles KNy-i csapást követő, erősen vasas telérek helyezkednek el. Ennek 
anyaga 34,58% vastartalmúnak bizonyult.

А IV. sz. tufasorozat legfelső tagja sokszor gyermekfejnagyságú 
horzsakövet is tartalmazó, kőporszerűen széteső, osztályozatlan riolittufa, 
amelyben — különösen a fedőben levő riolithoz közel — perlitlapillit is 
lehet találni. E tufa jó feltárásai már Lengyel E. területére esnek.

A tufa szemcseösszetételi vizsgálata a következő eredményt adta:
Szemcsenagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000—0,002mm-ig 0,8%; 

0,002—0,005 mm 1,2%; 0,005—0,01 mm 1,8%; 0,01—0,02 mm 7,2%; 
0,02—0,05 mm 17.2%; 0,05—0,1 mm 23,4%; 0,1—0,2 mm 18,2%; 
0,2—0,5 mm 21,2%; 0,5 mm-nél nagyobb 9,8%; összesen 100,8%.

A zárványként jelentkező horzsakő erősen likacsos. A pórusok válasz
falai annyira vékonyak, hogy már gyenge nyomásra összeroppannak. 
Ez a rendkívül könnyű kőzet a vizen úszik.

Morfológia alapján megkülönböztetünk: 1. hamutufákat; 2. por
tufákat.

A hamutufák lapos, egy vagy két dimenzióban megnyúlt szemcsék, 
ezzel szemben a portufák megközelítően gömbszerű alakot mutatnak.

E típusok kialakulása a láva viszkozitására és hőmérsékletére vezet
hető vissza. Nagyobb viszkozitás és alacsony hőmérséklet esetén szilánkos 
hamutufák keletkeznek, viszont abban az esetben, hanagyobb a hőmér
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séklet vagy kisebb a viszkozitás, portufák jönnek létre. Az utóbbi 
magyarázata abban található, hogy kisebb viszkozitás esetén nagy a 
cseppképződési hajlam.

A tokajhegyaljai riolittufák általában alacsony hőmérsékletű, viszony
lag nagy viszkozitású lávából keletkeztek. Területemen portufát nem 
találtam.

A II. és a III., valamint a III. és IV. riolittufa-sorozatok érintkezését 
kutatva, egy előfordulást sem találtam, ahol diszkordancia lett volna 
megállapítható és mivel eddig ilyent sehol sem sikerült Tokajhegyalján 
kimutatnunk, úgy vélem, hogy a folytonos tufafelhalmozódás határozott
sággal állítható. Schréter Z. füzérradványi fúrásában a tortónai tufit és a 
szarmata riolittuía is egyezően települ. Ez egyezik azzal a felfogásommal, 
hogy a vulkáni működés a Tokajhegyalján viszonylag gyorsan zajlott le.

A hegység területén kívüli és a hegységből származó riolittufaanyag 
a kövületes III. sz. tufasorozatban ölelkezik, és ez a peremi és központi 
vulkanizmus egymásba olvadó működésére is utal. Az anyag egynemű 
volta, osztályozottsága és a rétegek nagy területű kiterjedése m iatt úgy 
tűnik, hogy az I. és II. sz. tufasorozat a hegységen kívüli területről kapta 
az anyagát. A hegységen belüli vulkáni működés a réteges tufákkal 
(III. sz. tufasorozat) indult meg. Ebben a szintben igen változatos tufa
anyagot kapunk, aminek alapján úgy vélem, hogy itt már mind a kétféle 
tufa megtalálható.

A riolittufák települési helyzete és alkália-, valamint földalkália- 
tartalma szabályszerű összefüggést mutat. Általában a legalsó tagok a 
legnagyobb káliumtartalmúak és erősen horzsakövesek. Fokozatosan 
emelkedik az Na20  mennyisége. Megközelítően egyenlő vagy kis kálium
többletnél sok helyütt megjelenik a perlit és az obszidiánlapilli. A perlit 
és obszidiánlapillis riolittufáknál általában a CaO értéke 1—1,5% körül 
van, ami riolittufában nagy értéket jelent. A III. sz. tufasorozatban a 
riolittufa mellett vegyes- és andezittufa is található, ami az idősebb 
andezitműködéssel hozható kapcsolatba. Erre a nagyobb MgO-tartalom 
s ennek következtében beálló bentonitosodás jellemző.

A fent leírt sor tulajdonképpen a magmatűzhelyben viszkozitás 
alapján kialakult anyag-differenciációt m utatja azzal a különbséggel, 
hogy itt fordított sorrendet találunk.

Természetesen ez a sor nem mindig teljes, és kitörési szakaszok 
szerint, különösen nagyobb nyugalmi időszakok esetén ismétlődhet, 
máskor pedig megszakad, avagy több magmatartó eltérő anyaga ölelkez
het. Egy szakasz esetén azonban a szabályszerűség szembeötlő.

R i o l i t o k

Alkalmam volt a tolcsvai Szőlőhegyen egy riolit hasadékvulkánt, a 
Térhegyen pedig riolit]ávaárakat (lávatakarót) tanulmányozni. E kétféle 
genetikai típus már a kőzetek egyszerű felületi csiszolata vagy terepen 
történő megfigyelés alapján is jól elkülöníthető.



384

A Szőlőhegy hasadékvulkánjának kőzetéről készült felületi csiszolatot 
m utatja a 6. ábra, a Térhegy íolyásos riolitlávájának felületi esiszolatát 
pedig a 7. ábra.

6. ábra. — Fig. 6. — Рас. 6.

A TérhegyenTplagioklászriolitot, a Szőlőhegyen pedig, kisebb mérték
ben plagioklász- és nagyobb mértékben ortoklászriolitot találunk.

7. ábra. — Fig. 7. — Рас. 7.

Az ún. kálitrachit képezi a legfiatalabb lávaömlést. Ez a 8—12% K 20- 
tartalm ú kőzet nemcsak Telkibánya környékén található, hanem a hegység 
D-i és DNy-i szegélyén több helyen, így Tolcsva környékén is. A káli- 
trachitok részben hasadékvulkánok, részben pedig vulkáni kúpok formájá
ban jelentkeznek.



A szőlőhegyi hasadékvulkán három riolittípusának vegyi összetétele 
G uzy  К.-né elemzése szerint a következő:

A káliumdús riolit véleményem szerint úgy jött létre, hogy a 
magma gázfázisa hatott a még nem kristályosodott folyós fázisra.

A kálitrachit-képződés pneumatolízis eredménye, de megvan ennek a 
folyamatnak hidrotermális folytatása is. Ez utóbbi jelenség Tolcsva 
környékén a piroxénandezitet metaszomatózis útján riolitszerű kőzetté 
alakította át (35% szanidin, 42% kvarc és a többi alumíniumhidroszilikát). 
E jelenség részletes leírásával külön dolgozatban foglalkozom.

A Szőlőhegy fiatalabb anyaga az idősebbet nagyrészt magába olvasz
to tta , másutt pedig lávabreccsa keletkezéséhez vezetett (8. ábra).
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A Szőlőhegy hasadékvulkánja közepén vitrofírosan porfíros, a szélén 
pedig vitrofíros riolitból áll. A lávatest egyes részein mikroszferolitos

szélén az 0 —14 sz. fúrás vulkáni 
üveget tá rt fel.

A fentiek alapján a 9. ábrán 
látható szelvény adódik. A megis
métlődő kitörések ezeket az öve
ket helyenként összezavarták.

A lávatest központi részén 
nagy, több cm-es porfíros íöldpá- 
tokat (szanidineket) találni, ame
lyek magasabb hőmérsékleten, 
nagy nyomás alatt bőséges gáz- 
mennyiség jelenlétében keletkez
tek. Mivel ezek a lávatömeg bel
sejében vannak, feltételezhető, 
hogy a felnyomulás alatt és után 
lassú lehűlés közben még tovább 
növekedtek. A nagy szanidineket 
hipokristályos alapanyag veszi kö
rül.

A Szőlőhegy riolitjában porfí
ros kvarcot nem találni. Ez azt bi
zonyítja, hogy az alapanyag a föld- 
pátkiválás után azonnal megmere
vedett.

A tolcsvai Térhegy egyes lávaárain a folyás irányában a kőzet szövet- 
jellege alapján típusokat lehet megkülönböztetni. Ez a sorrend annyira 
szabályszerű, hogy jól felhasználhatjuk a térképezésnél, valamint a 
nyersanyagkutatásnál egyaránt.

9. ábra. Jelmagyarázat: 1. vitrofírosan és 
hipokristályosan porfíros riolit, 2. vitrofi- 
ros riolit, 3. mikroszferolitos riolit, 4. üve

ges riolit, 5. riolittufa
Fig. 9. Légende: 1. rhyolite porphyrique, 
vitrophyrique et hypocristalline, 2. rhyo
lite vitrophyrique, 3. rhyolite microsphé- 
rolitique, 4. rhyolite vitreuse, ő. tu f rhyoli- 

tique
Puc. 9. Легенда: 1. витрофировый и гипок- 
ристаллический порфировый риолит, 2. вит
рофировый риолит, 3. микросферолитовый 
риолит, 4. стекловатый риолит, 5. риоли

товый туф

10. ábra. — Fig. 10. — Рис. 10.

A riolitlávaárak szövetkőzettani szelvényét а 10. ábra szemlélteti. 
Ez a helyzet a vékony lávaáraknál. Abban az esetben, ha a lávatakaró 
vastag, függőleges elkülönülés állapítható meg. Ennek szelvénye a l l .  ábrán 
látható. A sző vet jelleget nemcsak a lehűlés alkalmával fennálló hőmér
séklet szabta meg, hanem az anyagnak a magmatartóban és a folyás alatt 
történő elkülönülése is.
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Nyilvánvaló, hogy a legfelső lávarész kerül a felszínre először, s mivel 
ez a legkevésbé viszkózus, ez folyik legmesszebb. A vulkanizmus tovább
haladásával mindig nagyobb Si02- és kisebb 4- H20-tartalm ú anyag 
ömlik ki.

A Térhegy D-i részén a lávaárak szegélyíácieseként perlitelőfordulások 
helyezkednek el. Ezek a perlitek 
világos és sötétszürke színűek, s 
jól kifejlett gömbhéjas (hagymás) 
szerkezetűek.

Tolcsva környékén igen sok
szor találkozunk az ún. salakos 
perlittel. A Térhegy D-i részén 
megfigyelhetjük: a perlit salakoso- 
dása úgy áll elő, hogy a kiömlő 
láva idegen anyagot, itt riolittufát 
gyűrt, olvasztott magába. A Szőlő
hegy É-i részén a salakosság kez
dődő devitrifikáció útján állt elő. A vulkáni üvegek részleges üvegtelene- 
dését az is okozhatja, hogy a vulkáni gázok buborékok formájában fogva 
maradnak. Ezek indítják azután meg és katalizálják a kristályosodást.

így keletkeztek az olyan á t
meneti kőzetek, amelyek lito- 
fízás, üveges, sőt még szfero- 
litos részekből is állnak. Kü
lönösen rövid lávafolyásoknál 
találkozunk nagy tömegben 
ilyen átmeneti kőzettel.

A 12. ábra a tolcsvai 
Térhegyről származó salakos 
perlitet mutatja be. Ennek 
a kőzetnek a salakosodása 
olyan nagy méretű, hogy 
gyakorlati értéke már nincs.

A 13. ábra az О —14. sz. 
fúrásban jelentkező vulkáni 
üveg felületi csiszolatát tárja 
elénk. A sötétebb gócok és a 
világosabb részek -)-H20- 

tartalmában lényeges különbség adódik. Egyébként kőzettani alkotása és 
vegyi összetétele azonos.

A perlitüveg általában, mintánkon pedig különös mértékben inho
mogén. Főleg a -j-H20-változás meglepő, az egyes gócokat és színező
déseket alapul véve. A színes alkotók kezdeti koncentrálódása figyel
hető meg. Ezek víztartalma lényegesen kisebb a köztes anyagként 
jelentkező világos színű résznél. Már kisebb méretű mállás a víztartalmú 
részek üvegtelenedését eredményezi. Ez addig fokozódhatik, míg mont-
25* — 27

12. ábra. Salakos perlit. A világos részek devit
rifikáció ú tján  salakosodtak

Fig. 12. Perlite scoriacée. Les scories claires 
furent forinées par devitrification

Рис. 12. Шлаковатый перлит. Светлые участки 
шлаковались путем девитрификации
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morillonit képződik belőle. Ilyenkor a fekete, ún. szögkövek kimállanak. 
A lávafolyások előtt Tolcsva környékén általában nagyobb mennyiségű

ilyen ,,obszidiándarab” található. Ezek jellegzetes alakja kétségtelenné 
teszi, hogy itt nem típusos obszidiánnal, hanem a fent leírt módon kelet
kezett marekanittal állunk szemben (14. ábra).

Riolitbreccsa nagyobb kiterjedésben fordul elő a Csetőtől D-re, a 
Nyakvágó-dűlő É-i részén. Színük szürke, sárga, vörös vagy barna, a 
breccsa kötőanyaga pedig sötét.

A durva törmelék a környék riolitjaival megegyező íolyásos szer
kezetű. Kisebb mennyiségben riolittufát is találunk benne, amely leg
többször kvarcosodott. A kötőanyag kovasav és vashidroxid. A riolit- 
breccsapad vastagsága 10—15 m. P á l f y  M. leírása szerint az Erdélyi 
Érchegységben is igen gyakoriak a riolitbreccsák az eruptívumokban és 
azok szélén. Szerinte ezek úgy keletkeztek, hogy az erősen vitroííros kőzet 
fizikai mállás útján aprózódott, majd hidrotermák vagy felszíni vizek 
cementálták.

Valószínű, hogy a Nyakvágó É-i részén levő riolitbreccsa a Térhegy 
lávaárának D-i szegélyét jelzi.

A T. 17. sz. gépi fúrásban hintve pirit található. A leiszapolt pirit 
kvarcspektrográf-vizsgálattal 6—8 g/t aranyat tartalmazott.

A Szőlőhegyen feltűnő mennyiségben találunk hidrotermálisán kelet
kezett riolitbreccsát. Az ebben levő durva törmelék tektonikusán aprózó-

Riolitbreccsa



389

dott, később kovasavas hidrotermák kötötték meg. A kovasodással egy
idejűleg a riolit helyenként elkaolinosodott. Ennek eredményeképpen a 
kovavázban nagyobb kaolinfészkek ülnek. Ebből a kőzetből a felszínhez 
közel a kaolin kioldódott, így képződött a 15. és 16. ábrán látható sejtes 
kőzet.

15. ábra. — Fig. 15. — Рас. 75. 16. ábra. — Fig. 16. — {Pac. 76.

Andezitek

Területemen andezit csak a Csetőn fordul elő. Az andezit helyzetének 
és tokajhegyaljai szerepének megismerése végett bejártam a Tolcsva és 
Komlóska között levő andezitterületet is. Ennek során a következő kép 
alakult ki bennem.

A Tolcsva környéki andezitek elvi szelvényét a 17. ábra mutatja 
be. A szelvény szerint két andezit különíthető el: egyidősebb és egy 
fiatalabb. Ezek azonban helyenként egymásra következnek, s egysé
ges vastag andezittakarót alkotnak. A Csető az idősebb andezithez tar
tozik.

Az idősebb andezit Tolcsva környéken kőzettanilag kétféle típusú:
1. üveges hipersztén-andezit, 2. hiperszténes augitandezit.

A hiperszténandezit az andezitlávaömlés első terméke. Ez a kőzet 
sokszor erősen üveges. Területemen szálban nem ismeretes, csupán tör
melékét találni meg.

A Csető andezitje a hiperszténaugitandezit, amelyben az augit ural
kodik. Az augit mennyisége helyileg annyira feldúsul, hogy a kőzet feketébe 
hajló, sőt hollófekete lesz. Ez a kőzet általában sötétszürke, finomszemű 
és porfíros. Az augit diopszidos. A földpát oligoklász és andezin változó 
arányban van meg benne. A karlsbadi és albitikrek igen gyakoriak. A csi
szolatokban kevés magnetit jelentkezik.
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A színes ásványok és az ércek a Csető andezitjében többé-kavésbé 
mindig mállottak. Az alapanyag sötét színű üveg, amiben üvegtelenedett 
és mikrokristályos részeket ismerhetünk fel. Járulékos ásványként elő
fordul még apatit, másodlagos ásványként pedig kalcit, amorf kovasav 
és kvarc.

Fig. 17. Legende: 2. andésite ancienne, 2. agglomérat andésitique, 3. tu f mélangé 
(tu f vert), 4. andésite jeune, 5. tu f rhyolitique déposé dans l ’eau, 6. tu f rhyolitique 

déposé sur térré, 7. argile grise, 8. horizons á tu f rhyolitique

Pnc. /7. Легенда: 7. древний андезит, 2. андезитовый аггломерат, 3. смешанный туф 
(зеленый туф), 4. молодой андезит, 5. риолитовый туф, выпавший в воду, 6. риоли

товый туф, выпавший на землю, 7. серая глина, 8. горизонты риолитового туфа



391

A  Csető andezitjének vegyi összetétele G u zy  К .-né elemzése szerint 
a következő:

A Csető É-i részén a kőzet erősen bontott. Az itt elhelyezkedő kovás 
övék és kvarcitok mellett erős agyagosodást is találunk.

A Csető É-i részéről vett fehér színű, szabad szemmel kovás kaolinnak 
látszó kőzet vegyi összetétele G u zy  К .-né elemzése szerint a következő:

Az elemzés adatai nagy meglepetést okoztak. Mindenekelőtt a magas 
K 20- és az alacsony CaO- és MgO-tartalom tűnik fel.

Az ásványos összetétel tisztázására a gyűjtött mintából Nagy K. 
röntgenfelvételt készített. Ennek eredménye 35% földpát, 42% kvarc, 
15—20% montmorillonit. Koblencz V. DTA-vizsgálata igen kevés 
montmorillonitot m utatott ki. Ezek szerint a Csető piroxénandezitje 
hidrotermális hatásra riolitszerű kőzetté alakult ki.

A meglepetés teljes volt, mikor a bontott piroxénandezit elemzési 
adatait a kálitrachitokéval vetettem össze. (L. 392. oldalon.)

A Csető piroxénandezitjének káliumdús kőzetté alakulása arra enged 
következtetni, hogy a kálitrachitot létrehozó folyamatban hidrotermális
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hatásoknak is van szerepük. Ez összhangban áll azzal a felfogásommal,, 
hogy az idős andezit már megvolt, mikor a riolitömlések megindultak. 
Ezért hatott a Szőlőhegy káliumdús hidrotermája a Csető andezitjére.

Az idős andezit igen változatos formában jelentkezik. Gyakori a 
lakkolit; néhányat belőlük az erózió már többé-kevésbé kipreparált.. 
Máskor viszont lávaárakkal találkozunk.

A Csető andezitje alatt a hegy D-i részén a T-7. sz. fúrás bentonitos 
riolittufát tá rt fel. Tehát itt az andezit a riolittufára ömlött. Ennek a 
kőzetnek erős bontottsága és helyenként fellépő kisebb mértékű zöld
kövese dése arra utal, hogy a láva, főleg a hegy ÉK-i részén vízbe ömlött.

A Csető andezitje a hegytől D-re a felszín alatt nagyobb területen 
nyomozható. A T-20. sz. fúrás Tolcsváról Olaszliszkára vivő műút mellett 
tárta fel az idős andezittakarót.

A fúrómag kémiai elemzése (G u zy  К .-né szerint) a következő ered
ményt adta:
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Összehasonlítva ezeket az értékeket a Csető andezitjének összetételé
vel, meglepő az oxidációs fokban való eltérés.

Az erősen oxidált andezitek nem ritkák Tokajhegyalján. A magas 
oxidáltság korántsem jelent nagyobb mérvű mállást (1. a + H 20  értékeket).

18. ábra. A komlóskai bentonitbánya idealizált földtani helyzete. J elmagyarázai:
1. idős andezit, 2. III. sz. réteges riolittufa, 3. kovásodás, 4. fiatal andezit, *5. riolit- 

bentonit, 6. andezit-bentonit, 7. törés kvarctelérekkel 
Fig. 18. S ituation geologiquc schem atique de la mine de bentonite de Konilóska. 
Légende: 1. andésite ancienne, 2. tu f rhyolitique stratifié  №  III, 3. silicification,
4. andésite jeune, ő. bentonite formée de rhyolite, 6. bentonite formée d ’andésite, 

7. fracture á filons quartziféres
Рас. 18. Идеализированное геологическое расположение Бентонитового карьера района 
с. Комлошка. Л е ге н д а : 1. древний андезит, 2. наслоенный риолитовый туф № III. 
3. окремнение, 4. молодой андезит, 5. бентонит, образовавшийся из риолита, б. бе гонит, 

образовавшийся из андезита, 7. разрыв, заполненный кварценосными жилами
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Ez a két elemzés továbbá arról is tanúskodik, hogy egy képződményen 
belül is nagyobb kemizmusbeli eltérés van.

Komlóska környékén az idős andezittel mint hasadékvulkáni képződ
ménnyel találkozunk. A bentonitbánya környékén ez az anyag egy íőhasa- 
dék mellett tört fel, és ennek környékén számos dykot képezett. Az erősen 
összerepedezett tufa hasadékait kitöltő andezit különböző nagyságú 
tufatömegeket zárt közre. Ezek közül egyesek részben érintkezés, részben 
pedig hidrotermális hatásra ipari szempontból is értékes bentonittelepekké 
alakultak át. A bentonit Komlóskán tehát zsákokban fordul elő. A Kom
lóska környéki helyzetet egy vázlatos térkép és típusszelvény tünteti fel 
(18., 19. ábra).

19. ábra. Komlóskai bentonitbánya típusszelvénye. Jelmagyarázat: 1. réteges 
rio littu fa , 2. idős andezit, 3. fiatal andezit, 4. negyedkori képződmények, 5. riolit- 
bentonit, 6. andezit-bentonit, 7. kovásodás, 8. bentonitosán b o n to tt riolittufa, ,9.

törés, kvarcittelér
Fig. 19. Coupe schématique de la mine de bentonite de Komlóska. Légende: 1. tuf 
rhyolitique stratifié, 2. andésite ancienne, 3. andésite jeune, 4. formations quetar- 
naires, 5. bentonite formée de rhyolite, 6. bentonite formée d ’andésite, 7. silicification,

8. tu f  rhyolitique montmorillonitisé, 9. fracture, fiion de quartzite
Р ас. 19. Схематический разрез бентонитового карьера с. Комлошка. Легенда: 1. наслоен
ный риолитовый туф, 2. древний андезит, 3. молодой андезит, 4. четвертичные обра
зования, 5. бентонит, образовавшийся из риолита, 6. бентонит, образовавшийся из 
андезита, 7. окремнение, 8. риолитовый туф, преобразовавшийся в бентонит, 9. разрыв,

кварцевая жила

Tokajhegyalja geológiájának egyik legjobban vitatott kérdése, hogy 
az andezit vagy a riolit idősebb-e. A 2. és 17. ábrák szerint a riolit és az 
andezit ölelkezik. Ezzel magyarázható, hogy a hegység D-i részén, ahol az 
idősebb szarmata tagok nagy kiterjedésben vannak felszínen, a riolittufa
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látszik idősebbnek, a hegység É-i részén pedig az andeziten találjuk a
III. és IV. tufasorozatot.

*

TOLCSVA K Ö R N Y É K É N E K  ÁLTALÁNOS RÉTEGSORA

Fiatal andezitek
Riolitlávák (perlit)

Horzsakő- és perlitlapillis riolittufa, helyenként kőpor- 
tufa

Réteges riolittufa, horzsakőlapillis finomszemű horzsakő
tufa, kristály tufa szingenetikusan. K ovásodott tufák, 
kovaföld, bentonit (hidrolízis ú tján  keletkezett), 
kőszénnyomok 

) M adra-kövületes szint 
j Vegyes tufák (riolit-andezit)? (zöldtufák)
I Andezitagglomerátum 
I Idős andezit 
I Réteges riolittufa 
( Szürke agyag

( Perlit- és obszidiánlapillis horzsaköves riolittufa 
j Horzsaköves kőportufa 
( Biotitos-horzsaköves riolittufa

í Réteges riolittufa, tu fit 
l Agyag (?)

Hidrokvarcítok

Tolcsva környékén fehéresszürke és színes kvarcittelérek nagy szám
ban találhatók. Településükre jellemző, hogy csapásuk ritkán nyomozható 
hosszan. Sokszor meredeken álló lencséket alkotnak. A kvarcittelérek 
anyaga hidrotermális folyamatok eredményei. Helyzetüket nemcsak 
regionális erőhatások, hanem a láva kihűlése folytán előálló helyi erők 
határozták meg. A kvarcittelérek fő csapásirányai: 340°. 360°, 316°, 
90° és 60°. A kvarcittelérek iránya sokszor a fő tektonikai irányokkal 
megegyező, s ennek ellenére a kihűlési repedésekkel állnak összefüggésben. 
Az elkülönítésnek egyik szempontja, hogy a kihűlési repedések mentén az 
anyakőzet nem változott el jelentősen.

A riolittuíában a Térhegytől D-re párhuzamosan szaladó telérrajokat 
találtam, amelyeknek csapásai 340° körül vannak. Ezek kétségtelenül 
tektonikusak. A kvarcitok ezen a területen általában világos színűek. 
Nagyobb kiterjedésű a kovásodás a Csető Ny-i részében, bár itt kvarcit 
csak törmelékben található.

A kvarcit vékonycsiszolatai szerint a Csetőn igen finomszemű, 2—10 
mikronos kristályból álló kőzet alakult ki. Nagyobb, 10—20 mikronos 
kristályok a csiszolaton csak gócokban ismerhetők fel. A kőzet rendkívül
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tömör mikrokristályos hidrokvarcit. Kémiai összetétele G u z y  K.-né 
elemzése szerint a következő:

Tokaj hegy alján kürtös és hasadékmenti kovásodás figyelhető meg. 
Az első törésvonalak kereszteződésénél a második hasadékok, törések,

hidrotermális járatai men
tén jelentkezik. A hasa
dékmenti kovásodások az 
esetek zömében ÉNy-i 
csapással tűnnek elő.

Tolcsva környékén az 
andezitek kovásodása egy
részt a lávák kihűlése köz
ben keletkezett réseken 
ment végbe. Ezek közül 
a húzóerő hatására létre
jött repedések számíta
nak, melyek a folyási 
irányra merőlegesen ala
kultak ki.

Minden hasadékvul- 
kán esetében, mint a 
Tolcsvapatak K-i oldalán, 
a 20. ábrán látható kép 
tárul elénk. Az andezitek 
réseit színes kvarcit tölti 
ki. A kvarcittelérek csapá
sainak hossza igen változó, 
többször néhány száz mé

ter, szélességük pedig pár cm-től 1—2 m-ig terjed. Minthogy a hasa- 
dékvulkánnál a lávafolyás iránya meglehetősen állandó, a kvarcittelé:*ek 
legtöbbször párhuzamosan helyezkednek el.

Fig. 20. Legende: 1. fissure d ’éruption volcanique, 
2. direction de fluidité, 3. fissures a d ilatation  et 

quartzites
Р ис. 20. Л егенд а : 1. трещина, по которой поднялась 
лава, 2. направление течения, 3. Iдилатационные 

трещины в породе и кварциты



21. ábra. Jelkulcs: 1. vulkáni kürtő, 2. folyási 
irány, 3. húzott kőzet rések, к varéit ok

Fig. 21. Legende: 1. cheminée volcanique,
2. direction de fluidité, 3. fissures á dilatation, 

quartzites

Рис. 27. Легенда: 1. вулканическое жерло,
2. направление течения, 3. дилатационные 

трещины в породе и кварциты

A vulkáni kúpoknál egészen más a helyzet. Itt a kőzetrések 
ugyancsak a folyási irányra merőlegesen alakultak ki, de a vulkáni 
kürtők körül körkörösen. Ennek megfelelő a kvarcittelérek elhelyezkedése 
is (21. ábra).

Negyedkori képződmények

A Nagytanya és a Nyakvágó Ny-i részén húzódó mély árokban 
megfigyelhető, hogy a nyirokösszletben több durva törmelékes szint van. 
Az árokban jelenleg három, főleg riolitból és riolittufából álló törmelék- 
réteg figyelhető meg 1—1,2 m vastagságban.

Tokaj hegy alján problémát jelent a nyirok és a lösz szétválasztása. 
Ezek átmennek egymásba, és így hol löszös nyirok, hol pedig nyirokkal 
kevert lösz található. Területemen típusos lösz nincsen. A nyirok a Nagy
tanya környékén erősen löszös. Ezt bizonyítja a kőzet lyukacsos meg
jelenésén kívül szemcsemegoszlása is.

Szemcsenagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000—0,002 mm 4,9%; 
0,002—0,005 mm 5,9%; 0,005—0,01 mm 9,6%; 0,01—0,02 mm 26,9%; 
0,02—0,05 mm 38,6%; 0,05—0,1 mm 10,1%; 0,1—0,2 mm 2,0%; 0,2— 
0,5 mm 0,8%; 0,5-nél nagyobb 0,3%; összesen 99,19%. Ezt az anyagot 
tulajdonképpen homokos löszös nyiroknak nevezhetjük.

TEK TO N IK A

St i l l e  erősen hangsúlyozza a tektonizmus és a vulkanizmus szoros 
összefüggését. Tokaj hegy alján ennek különös jelentősége van. A tektoniz
mus szabja meg a nyersanyagkutatás fő irányait is. A törések nem nagy 
mélységűek. Nagyobb vető is csak a hegység peremén van. A 22. és 23. ábra 
a terület szerkezeti helyzetéről kíván tájékoztatást adni.

A Szőlőhegyet megközelítően 340°-os csapású törések rajokban és 
egymással párhuzamosan szelik át. A törések részben magmajáratok, 
részben pedig kovásodást és kaolinosodást eredményező hidrotermális 
működések helyei.
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22. ábra. Jelmagyarázat: 1. víz
behullott, réteges riolittufasoro- 
zat, 2. kovásodott riolittufa,
3. |m bentonitosodott riolittufa,
4. riolit negyedkori fedő ala tt,

ő. andezit

Fig. 22. Legende: 1. série de tu f 
rhyolitique stratifié, déposé dans 
Геаи, 2. tu f  rhyolitique silicifié,
3. tu f rhyolitique bentonitosé.
4. rhyolite recouvert par un tó it

quaternaire, 5. andésite

Puc. 22. Легенда: 7. серия наслоен
ных риолитовых туфов, выпавших 
в воду, 2. окремнелый риолитовый 
туф, 3. бентонитизированный рио
литовый туф, 4. риолит под чет
вертичной кровлей, 5. андезит

A Csető Ny-i oldalán halad az 1956-ban térképezett terület leg
nagyobb termális vonala. A bentonitos indikációkból ítélve ez a törés 
D felé a Nagytanyáig követhető, É felé pedig kb. 4—5 km hosszon nyomoz
ható. Sz. H a jó s  M. Erdőhorváti területén több bentonitelőfordulást 
talált ebben a csapásban.

D

23. ábra. Jelkulcs: 1. tu fit, 2. pannon, 3. riolitláva, 4. száraz
földi tufa, 5. vízbe hullo tt tu fa , 6. negyedkori törm elék; 

I— IV. tufaszint

Fig. 23. Legende: 1. tuffite, 2. pannonién, 3. lave rhyolitique, 
4. tu f terrestre* 5. tu f déposé dans Геаи, 6. détritus quater

naire; I— IV. horizons de tu f

Pnc. 23. Л егенда: 1. туффит, 2. паннон, 3. риолитовая лава, 
4. террестрический туф, 5. туф, выпавший в воду, 6. четвер

тичные обломки; I—IV. туфовые горизонты



ADATOK TO K A JH EG Y A LJA  VU LK Á N I K ÉPZŐ D M ÉN Y EIN EK  
K O R K É R D ÉSÉH EZ

399

A III. sz. riolittufa-sorozatba mélyített fúrások által feltárt kövület
társaság Sc h r é t e r  Z. és B o d a  J. szíves meghatározása alapján a szarmata 
középső szintjét jelenti.

A IV. sz. kőportufában, valamint a tolcsvai tufabányák III. sz. 
riolittufájában kisebb-nagyobb, sokszor tyúktojás nagyságú agyag
zárványokat találtam. Ezek már makroszkóposán is nagyon hasonlítanak 
a hegység más részéről, így Erdőbényéről is ismert szürke szarmata 
agyaghoz. Az azonosságot a DTA-, valamint a nyomelemvizsgálatok 
megerősítették.

Az erdőbényei agyagot hasonlítottuk össze az agyagzárványokkaL 
Mindkét agyag zömmel montmorillonitot és kevés kaolinitet tartalmaz. 
Az agyagásvány mellett tekintélyes mennyiségben termikus reakciót nem 
adó anyag, valószínűleg üvegtufa van jelen. Eszerint a Térhegy alatt 
elterülő szárazföldi IV. sz. horzsakőtufa- és ennek feküjében levő III. sz. 
riolittufa a szürke szarmata agyagnál fiatalabb.

A szürke agyag bizonyító erejű az idősebb andezit felnyomulási ideje 
tekintetében is. Az erdőbényei andezitbányában azt látjuk, hogy a fel
nyomuló andezit a szürke agyagot és a fölötte levő réteget (III. sz. riolit- 
tufát) megemelte, tehát ezeknél fiatalabb. Az erdőbényei andezit is hiper- 
szténes augitandezit, és megegyezik a Csető andezitjével.

A Csető andezitje alatt a T-7. sz. fúrás bentonitos riolittufát harántol. 
F r it s  J. területén pedig a Csető andezitjével megegyező andezit fölött 
réteges riolittufa van.

Az idősebb andezit jelenléte a komlóskai bentonitbányában és annak 
környékén is bizonyított. I t t  réteges (III. sz.) riolittufa települt az ande
zitre, ill. az andezit ebbe nyomult bele. Idősebb, azaz hiperszténaugit- 
andezitek magasabb tufaszinteken, így a IV. sz. sorozatban már nem 
ismeretesek. Az idős andezitkitörés tehát a III. sz. réteges tufa lerakódásá
nak idejére esik.

A Szőlőhegy D-i részén az olaszliszkai vasútállomás mellett lemélyített 
fúrás érte el a térképezett terület legmélyebb képződményét. Ez száraz
földre hullott, erősen biotitos horzsaköves riolittufa.

A tengeri tortónai képződmények fokozatosan mennek át a 
szarmata riolittufába. A nagy mennyiségű tufafelhalmozódással foko
zatosan szorult ki hegységünkből a tortónai tenger. Ilyen viszonyok 
között sem kőzettani, sem pedig őslénytani vonatkozásban éles kor
határt vonni nem lehet. Nem lehetetlen azonban az sem, hogy az 
idősebb szarmata transzgresszió tengeri üledékeiből történik a fokozatos 
átmenet. Ez azonban nem egyeztethető össze Sc h r é t e r  Z. füzérradványi 
fúrásának megállapításaival.

Többen tortónai andezitről írnak. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
megjegyezni kívánom:

1. tortónai tufitot kövületekkel valószínűsítve, de nem perdöntőén
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bizonyítva csak Sc h r é t e r  Z. irt le. Ennek a képződménynek feküjében, s 
benne sem ismeretes andezit.

2. a tortónai andezitek a III. sz. réteges tufasorozatban vannak. 
A II. sz. tufasorozatban még nem ismerünk andezitet, bár lakkolit jelenléte 
nincs kizárva.

3. Az idősebb andezitet azért vették tortónainak, mert nem ismerték, 
hogy mi van alatta, és nem ismerték a riolittufaszinteket.

A fentiek egyértelműen arra utalnak, hogy Tokaj hegy alján nincs 
tortónai andezit, ennek jelenléte itt nem is valószínű.

Sokkal nagyobb bizonytalanságban vagyunk azonban a pannon 
határkérdés tekintetében. Többek között azért is, mert időben nagyon 
nehéz a pannon alsó határát kijelölni, mivel felső-szarmata tengeri 
képződményeink nincsenek. A fentiek szerint csak az állítható, hogy 
Tolcsva környékén szarmatakori magmás képződmények vannak. Sem a 
tortónai, sem pedig a pannóniai korra utaló alapos bizonyíték nem áll 
rendelkezésünkre.

A Tolcsva környéki magmatömegek felhalmozódása nagyon könnyen 
elképzelhető egyetlen földtani kor, sőt még rövidebb idő alatt is.

Riolit-, andezitláva, 
szárazföldi tufa
Réteges vízbehullott tufa, 
tu fit, agyag. Macira sp.

A kövületes tufapadok jellegzetes ősmaradványa a Macira. Ennek 
sztratigráfiai helyzete is megegyezik a Bécsi-medencéével.

A fiatal szarmatát minden bizonnyal erősebb tektonizmus vezette be, 
ami megélénkítette a vulkanizmust, ill. elindította Tokajhegyalja helyi 
vulkáni működését. A réteges tufák között jelenlevő andezit is erről 
tanúskodik.

A Magyar-medence süllyedése a középső-miocénben indult meg, a 
pannonban érte el tetőfokát. Tehát az infraszarmata mozgások ennek 
egyik szakaszát jelentik.

LÉVÉ GÉOLOGIQUE DANS LES ENVIRONS DE TOLCSVA
Par Gy . Varjú

Les environs de Tolcsva sont bien favorables quant a Г étude de la 
constitution du complexe rhyolitique de la Montagne de Tokaj. La série 
commence par des tuffites, suivies d’un horizon de tufs terrestres bien 
subdivisibles, puis on observe de Pargile grise indiquant la grande trans-


