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A TOKAJI-HEGYSÉG ÉS ELŐTERE SZERKEZETI— 
VULKANOLÓGIAI KAPCSOLATA

írta : Pantó  Gábor

A Tokaji-hegység — vagy akár a teljes Eperjes-Tokaji vulkánsor — szerkezeti 
es morfológiai önállósága, képződményeinek környezetétől elütő jellege folytán 
természetesnek tűnik. Érdemes mégis megvizsgálnunk mi közös és mi eltérő a Tokaji
hegység és környezete — elsősorban sík- és dombvidéki előtere — földtani felépítése 
es fejlődéstörténete között.

A hegység felszíni és elért mélységbeli harmadkor előtti képződményeinek analí
zise (Pantó, 1965) során már kitűnt, hogy protero—paleo—mezozóos aljzat tekin
tetében a hegység területe nem egységes. Felépítésében három ősföldrajzi-szerkezeti 
egységet kell elkülönítenünk:

1. veporida krisztallin
2. szendrői ópaleozóikum
3. zempléni új paleozoikum-mezozoikum.
1. Az ország ÉK-i sarkán Aranyida—Ungvár csapáson áthúzódó kristályospala 

összlet zömében a szepességi, epimetamorfózist szenvedett sorozatok tagjaiból áll. 
Fúrásban (Füzérkajata 2, Felsőregmec 1.) porfiroid—fillit váltakozása volt eddig 
kimutatható, de a csatlakozó területek felépítéséből diabázos sorozat eltakart jelen
létére nagy valószínűséggel következtethetünk. A porfiroid ordoviciumbeli képződését, 
ill. kaledoniai metamorfózisát Rb/Sr kormeghatározás igazolta: 450 millió év (Pantó 
et al. 1967).

A kaledon sorozat közé csípve, gyökértelen, elcsúszott pikkely alakjában maradt 
fenn a proterozóos üledékképződés, ill. rifeuszi (assynti) orogenezis mezozónás meta
morfózisának (962 millió év) tanúja (Vilyvitányi rög gneisze és csillámpalája). Az 
ország — eddigiek szerint — legidősebb metamorf sorozatához tartozását ugyancsak 
izotópmérések igazolták (1. c.).

A Veporida krisztallin jelenlegi szerkezeti elrendződését a mindkét metamorf 
képződményen K/Ar módszerrel kimutatható (262 millió év) nyomot hagyó (Sanin 
L. L. in Pantó et al. 1967) korai herciniai orogén fázisnak (érchegységi) tulajdonít
juk. Éppen e — medence és középhegységi szerkezetünkhöz képest — harántirányt 
képviselő, ősibb, „Szamos-vonaP’-hoz kötöttségéből arra következtetünk, hogy 
a hegység Bózsva—Csenkő jmtak vonalától D-re eső része aljzatának felépítésében 
már nem vesz részt.

2. A Szendrői-hegység ópalaeozóos mészkő—agyagpala sorozata, az előbbitől 
a metamorfózis szinte teljes hiánya folytán kőzettanilag élesebben elüt, mint azt a
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korkülönbség indokolná. Jellegzetes „középhegységi” képződmény, valódi orogenezis 
hatása nélkül, mely tört-pikkelyes szerkezettel névadó felszíni megjelenésétől — 
a Borsodi-szénmedence és a Cserehát aljzatában fúrásokkal kimutatott — egyenletes 
kifejlődéssel éri el a hegység Ny-i peremét. Itt a Hernád-vonal mentén — refrakciós 
szeizmikus adatok szerint — ugyancsak változatlan kifejlődéssel (hullám-sebesség
értékkel) zökken le a hegység fúrással eddig el nem ért mélységben elhelyezkedő 
(2000—3000 m) harmadkor előtti aljzatává (Lányi—Szalai 1966). Az ismert szakasz 
(Sajótól Hernádig) egységes kifejlődése és nagy kiterjedése alapján feltehető, hogy 
a hegység nagyobbik (Ny-i) felének és a Szerencsi-dombvidéknek aljzatát képezi.

3. A zempléni újpaleozoikum (permokarbon) a krisztallinterületre („Szamos-vo- 
nal” ÉK-i oldala) korlátozódó, kiegyenlítetlen klasztikus üledékképződést tükröz. 
A jellegzetes, névadó területen [a szlovákiai Zempléni-dombvidék (Zemplinské pahorky) 
D-i részén] ez redukált vastagsággal — az alsótriászban még kontinentális kifejlő
déssel — megy át az észak-magyarországival azonos jellegű alsó—középsőtriász 
mészkő—dolomitösszletbe. Utóbbi — a Sárospatak 5. sz. fúrás tanúsága szerint — 
DNy felé átlépi a „Szamos-vonalat” és a hegység DK-i pereme aljzatának felépítésé
ben — mind a hegység, mind az előtér felé bizonytalan elhatárolással — részt vesz. 
Közvetlen adat nem bizonyít amellett, hogy a Tisza-menti szerkezeti elemek közé 
sorolandó Bodrogköz és Taktaköz aljzatában a mezozoikum messzi túlnyúlásával 
számoljunk, bár ez a triász általános aljzatbeli elterjedését tekintve valószínűnek 
tűnik. A hegység aljzatában — éppen nagymélységű elhelyezkedése miatt — határá
nak a szendrői paleozoikum felé való megvonása csak feltételes, Szerencs—Pálháza 
vonalában jelölhető ki. A határvonal jellegét tekintve feltehetően tektonikus („Ba
laton vonal” ?), esetleg éppen a — kulisszaszerűen eltolódott — riolitos ,,tengely” -t 
kialakító törésrendszerrel vethető egybe (Pantó 1964).

A Tokaji-hegy ségterület egybetartó zása, földtani és morfológiai egysége miocén 
— főleg vulkáni képződményekben látványos formát öltő — fejlődés eredménye. 
Ha miocén előtti felszínét tekintjük, éppen mozaik-jellege, a három különböző 
felépítésű és fejlődésű szerkezeti egység találkozása a szembetűnő (1. ábra). A herci- 
niai, ill. korai-alpi orogenezissel kapcsolatos szerkezeti illeszkedés térszíni kiemel
kedéseit a miocén közepéig tartó szárazföldi-lepusztulási időszak javarészt elegyen
gette és — legalábbis a szendrői paleozoikumot — csereháti analógiák szerint (Felső- 
gagy 1.) helyenként 50 m-t is elérő vastagságú vörösagyag lepellel fedte be. Az aljzat 
szerkezeti egységei, azok „hegységi” , ill. „előtéri” részei között jelentős általános 
térszínkülönbségeket kell feltételeznünk, ezen belül enyhe domborzati egyenetlen
ségekkel is számolnunk kell. A terresztrikum gyakori hiányát a krisztallin, a zempléni 
újpaleozoikum és a középsőtriász világos mészkő harmadkori felszínén (Füzérkajata 
2., Mátyáshegy, Sárospatak 5.) helyi kiemelkedésekkel, vagy a fennmaradt törtön 
elbontást megelőző erózióval magyarázzuk.

Közvetlenül a paleo- és mezozoikumra települő első elterjedt képződmény vul
káni eredetű, a magyar medence legszaporább anyagszolgáltatású, hirtelen legna
gyobb területet elborító alsótorton piroklasztikum-árjából („középső riolittufa” ) 
származik. E működés súlypontja az EK-Tiszántúl, ahol terméke 1000 m-t elérő 
vagy meghaladó vastagságú, rendkívül egyenletes alkotású, változó mértékben össze
sült riodácit-ártufa összlet (Nyíregyháza 1—2., Gelénes 1.) alakjában maradt fenn. 
A riodácit-ártufa, melyet az egymást követő piroklasztikum-áraknak a Tisza mentén 
sorakozó központok felől, a feltehetően sík terepet követő, felszíni szétfutásából 
származtatunk, valamivel kisebb (Sárospatak 6.-ban 367 m-nél több), É felé roha
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mosan csökkenő (Vilyvitány 6.-ban kb. 30 m, Füzérkajata 2.-ben 2 m) vastagsággal 
éri el a hegység területét. Az ártufalepel gyors kivékonyoclását itt valószínűleg nem 
a piroklasztikum-ár elhalása, hanem az aljzat egyenletes kiemelkedése okozza. Más 
a helyzet a tufa legdélibb megütési pontjai esetében: Sárospatak 6. (Cirókanyak) — 
Végardó 29. (Koholya) vonalában igen jelentős, harántolatlan (367, ill. 87 m-nél na
gyobb) vastagságú riodácit-ártufalepellel kell számolnunk, ellenben az előbbi fúrás
tól mindössze 1,5 km-rel délebbre települt Sárospatak 5. fúrás, jóval amannak tufában 
álló talpa ( -218  m) felett ( + 81,4 m), a felsőtorton „tufakonglomerát” alatt, az 
alsótorton riodácit-ártufa harántolása nélkül, közvetlenül érte el a triász alaphegysé
get. A tufaanyag DK felől való származása mellett ezt a különös megoszlást csak úgy

1. ábra. a = andezites vulkánosság elterjedése, o = rio lito s vulkánosság elterjedése, P —M = 
= harm adkor e lő tti képződmények a felszínen

1. Vepor-krisztallin aljzat (részben paleo— mezozoikummal takartan), 2.  szendrői ópaleozóos aljzat, 3 .  zemp
léni paleo— mezozóos aljzat (alatta idősebb képződmény, ismeretlen), 4. riolitfeltörési vonalak, 5 .  andezit-

feltörési vonalak
Puc. 1. a =  распространение андезитового вулканизма, q — распространение риолитового 

вулканизма, Р— М =  выходы дотретичных отложений
1. Вепорский кристаллический фундамент (отчасти перекрытый палео-мезозойскими отложениями), 2.  Сендрёв- 
ский древнепалеозойский фундамент, 3. Земпленский палео-мезозойский фундамент (подстилающийся более древ
ними образованиями неизвестной принадлежности), 4. линии риолитовых извержений, 5. линии андезитовых

извержений
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értelmezhetjük, hogy a környezetéhez képest kimagasló helyzetű mészkőrögöt, melyet 
a Sárospatak 5. fúrás valóban váratlanul kis mélységben ért el, az alsótorton piro- 
klasztikum-ár csak körülfolyta, de el nem lepte.

A Tisza-menti központból származó, legalsótortonnak minősült riodácit ártufa- 
terítést követi a hegységterület első harmadkori transzgressziója, mely a Hegyköz 
E-i felében (Füzér, Füzérkajata 2., Vilyvitány 6.) hagyta vissza — Foraminifera 
faunája alapján a törtön „alsóbb” szakaszába sorolható — tengeri agyagos üledékét. 
Az elöntés feltétlenül EK felől, a kelet-szlovákiai neogén süllyedők területén (Gál- 
szécs) 2000 m-t meghaladó törtön kifejlődés (C i l i k — P l i c k a  1960) irányából érte 
vidékünket, a Zempléni-dombvidéket (Csarnahói öböl) megkerülő kisebb tengerág 
alakjában. Az alsótorton üledékképződéssel egyidejű vulkáni anyagszolgáltatás 
eddig nem igazolódott, de közvetlen fekvőjéből — feltehetően DNy-i irányú anyag
szolgáltatással — igen sok durva vulkanogén törmelék halmozódott át, s a finom 
tengeri agyagüledéket sokszorosára vastagította ki.

Súlypontilag К felől származtatjuk a hegység egész területére kiterjedő felső
torton transzgressziót is. Ezt az agyagos—finomhomokos tengeri üledékképződést 
az egész területen általában egyenletes felhalmozódás jellemzi. Távolról sem volna 
jogosult azt feltennünk, hogy a hegység paleo—mezozóos aljzata a tortonban min
denütt a maival azonos relatív szintben helyezkedett el. Ha a felsőtorton kifejlődés 
a K-i rész teljes felsőtorton harántolásaiból (Sárospatak 5., Végardó 29., Vilyvitány
0., Füzérkajata 2.) megállapított max. 500 m-t a Ny-i részen sem haladná meg, úgy 
legalábbis a Tállya 15. alapfúrásnak — 836,5 m-rel a felsőtorton képződmény fel
színe alá hatolva — annak bázisát el kellett volna érnie.

Törtön „rétegsoraink” -at uralkodóan vulkáni eredet (elsődleges településű 
piroklasztikum, effuzív vulkáni anyag, előbbiek üledékes keveredésű feldolgozott 
anyaga) (Baskó 3.), sőt utólagos sekély intrúziókkal jelentősen kivastagított (Telki- 
bánya 2., Tállya 15.) voltuk miatt nem indokolt az üledékképződés termékeként fel
fogni. Valamennyi felsőtorton képződmény azonban tenger alatti felhalmozódású, 
sőt a sekély intrúziók pépérites kontaktusai azt is elárulták, hogy csúcsuk konszoli- 
dálatlan tengeri üledéket ért el (Boglyaska, Füzérkajata 2.). A felsőtorton képződ
mények mai hegységben felszíne ( + 580 és -571 m tsz. között) 1000 m-nyi szint- 
különbséget árul el, ami nagyobbrészt a törtön utáni kiemelkedés, ill. besüllyedés 
számlájára írandó. Az eddigi teljes törtön harántolások (K-i, É-i) peremi helyzete 
miatt átlag vastagságot csak durva közelítéssel számíthatunk 1000—2000 m közötti 
nagyságrenddel. Annak ellenére, hogy a törtön transzgressziót K-ről (nagyobb üle
dékvastagság, mélyebb rétegtani szintek kifejlődése) származtatjuk, s elterjedését 
Ny felé a Hernád völgyénél le kell zárnunk, a viszonylag kisebb képződmény vastag
ságok (<  500 m) — s a magasabb helyzetű tortonfekü-felszínek — a K-i hegységré
szen (krisztallin + zempléni paleo-mezozóikum aljzat) találhatók; Ny-on (szendrői 
paleozóos aljzat) nagyobb képződmény vastagság — és feltehetően eredetileg is 
mélyebb elhelyezkedésű törtön fekü — vált át a Hernád vonal menti tetemes ug
rással a Cserehát terresztrikum-fedte azonos feküképződményébe. Az, hogy a törtön 
a hegység tengelyében a legvulkánibb kifejlődésű, egyszersmind a legmélyebb hely
zetű is (Telkibánya 2.: -  571,2 m, Baskó 3.: -  429 m) mindenképpen a törtön utáni 
vulkanotektonikus (árkos) beszakadás számlájára írandó.

Legkevesebbet a D-i, L)K-i előtér (Bodrogköz, Taktaköz) törtön fejlődéstörté
netéről tudunk. A K-i hegységrész — zempléni paleo-mezozóos aljzatú — kiemelt 
alsótorton riodácit ártufa felszínére üledék közbeiktatása nélkül települ a helyi szol
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gáltatású, tengeri felhalmozódású felsőtorton riodáeit-ártufa összlet (Sárospatak 
6, Végardó 29.). Az előtérben az utóbbi messzi elterjedésével (jelentős vastagságával) 
nem számolunk, de felsőtorton tengeri üledékképződéssel sem. A feltehetően zemp
léni paleo-mezozóikumra települő tiszántúli riodácit-ártufalepel kilépési helyei (és 
maximális vastagságú központi része) felé fokozatosan emelkedő tortonai felszín 
К  felé valószínűleg gátat szabott a felsőtortonai transzgressziónak, így a hegység 
előterében lépcsősen lezökkenő és a tiszántúli — 1000 m körüli — szintre beálló, 
szarmata borítású „középső” riolittufa-felszínt ugyancsak fiatalabb vulkanotekto- 
nikai beszakadás számlájára írjuk.

DNy-on, a Szerencsi-dombvidék előterében a fiatal vulkanotektonikus süllye
déssel már nem tetézett elmozdulású Hernád-vonal mindkét oldalán ópaleozóiku- 
mot (Taktavölgytől ÉNy-ra) ill. paleo-mezozóikuraot (Taktavölgytől DK-re) sejtünk, 
egykori kiemelt helyzete miatt törtön üledékes és vulkáni képződmények takarója 
nélkül. Mai szintje — 1000 m-nél kisebb mélységgel — már beleillik a medencesüllye
dés általános képébe.

Egységben nézve a Tokaji-hegység és előtere törtön fejlődését, a vulkáni hegy
ség születése úgy rajzolódik ki előttünk, hogy a Tisza mellékéről érkező első, hatal
mas alsótorton riodáeit-ártufa elöntés a mozaikszerú harmadkor előtti aljzat enyhe — 
de nem egyenletes — kiemelkedésén megtorpanva, csak a hegységterület 1/3-át bo
rította be. Az ezt követő tengerelöntés a hegység tengelyében kulmináló intenzitású, 
szubmarin vulkáni működéssel lépést tartó besüllyedés révén utat nyert az egész 
hegységterületre, de annak Ny-i és D-i határát nem lépte át. A süllyedés mértéke 
ugyancsak a hegység tengelyében (annak É-i részén) valószínűleg 2000 m-t is meg
haladó értékkel érte el maximumát, a gyorsan növekvő vulkáni építmény zömének 
tengerszint alá merülését mindvégig biztosítva.

A harmadkor előtti aljzat és a „ránőtt” vulkáni hegység szerkezeti elrendező
désére nézve a tortonbeli fejlődés a döntő, a későbbi vulkáni hozzánövekedés és 
szerkezetmódosulás már ennek nyomain halad. Sajnos éppen az ezt dokumentáló, 
szarmatánál idősebb képződmények felszíni elterjedése igen alárendelt, így rekonstruk
ciónk javarészt csak fúrási adatokra támaszkodhat. A harmadkor előtti aljzatot ért 
2, és törtön képződményt feltáró 25 fúrás alapján ez csak hézagos, megközelítő lehet. 
A hegységterület teljes törtön képződmény-összletében a nem közvetlen vulkáni 
származású (üledékes vagy üledékes feldolgozású) anyag részesedését 30%-nál nem 
vehetjük nagyobbnak. A vulkáni anyag összetétel szerinti megoszlásán (andezites — 
riolitos) a felszíni szarmata képződményeknél bázisosabb túlsúly tükröződik a rio- 
litos termékek 25%-ot el nem érő arányával.

A területi elolszlás jellemzése, 27 megütési pont és mindössze két (peremi) teljes 
harántolás alapján, szintén csak egészen hozzávetőleges lehet. Adataink szerint az 
andezites működést megelőző, helyi szolgáltatású riolit-ártufa felhalmozódás súly
pontja az ÉK-i (Sárazsadány—Füzérkomlós vonalától ÉK-re) és a DNy-i (Bodrog- 
keresztúr—Korlát vonalától DNy-ra) hegységrész. A két hegységrész között törtön 
riolitos képződmény nem fejlődött ki vagy a — Telkibánya—Baskó tengelyű — 
központi vulkanotektonikus árok eddig fúrással el nem ért mélységébe süllyedt. 
Az andezites—dácitos vulkáni anyagszolgáltatás, mely a szárnyakon (Sátor- 
Feketehegy csoport, Füzérkajata 2., Tállya 15.) önálló, pépérites udvarú benyo
mulásokkal tarkítja a riolitos „alapanyagot” , a középső árok feltárt mélység
közében egymásbafonódó vulkáni—szubvulkáni testekkel regionálisan uralkodóvá 
válik.
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A harmadkor előtti aljzat és a törtön képződmények szarmata előtt kialakult 
eloszlása, szerkezeti és térszíni elrendeződése már megteremtette a Tokaji-hegység 
önálló, környezetétől elütő fejlődésének alapját. Az alsószarmata ősföldrajzát a tor- 
tonénál nagyobb biztonsággal, képződményei félhegységnyi felszíni elterjedése, tíz
nél több teljes átfúrása és több száz fúrásbeli megütése alapján rajzolhatjuk meg.

A szarmata kezdetét regresszió, az eddig összefüggő tengerelöntés fél-, majd csök
kent- és aligsós vizűbe fordulása, az egységes vízborítás lagunarendszerré szakadozása 
jelöli ki. A törtön tenger fokozatos — de nem egyenletes — kiédesedése és visszahúzó
dása DNy felé az általános medencefejlődés folyománya, sajátos ősföldrajzi tarka
sága azonban a hegység törtön vulkáni alakulásának következménye. Nem beszél
hetünk a törtön—szarmata határon általános és huzamos vulkáni csendről vagy te
temesebb erózióról, a térszínformálódás főrugója továbbra is a vulkáni fejlődés 
hegységépítő anyagszállításával, pozitív és negatív függőleges elmozdulásaival, 
amihez csak másodlagosan járul a lepusztulásból táplálkozó feltöltés és üledékes ele
gy engetés.

Nehéz állást foglalni a tekintetben, hogy a hegység különböző részein a szarma
tabázis kótája mennyit és milyen előjellel mozdult el a szarmata eleje óta. Inkább 
csak tendenciákról beszélhetünk, amikor jelezzük, hogy a hegység középtengelyé
ben, ahol a szarmata felépítését kezdettől végig szárazföldi vulkáni anyagfelhalmo
zódás és a lepusztulási termékek hiánya jellemzi, már a törtön végén jelentősen a 
tengerszint fölé emelkedő kulminációval kell számolnunk. A szarmatabázis itteni 
500—600 m közötti elhelyezkedését — a törtön fejlődés egyenes folytatásaként — 
a továbbra is andezites vulkáni építmény egyre magasabbra tornyosulását részben 
kompenzáló, összességében 1000 m-t megközelítő szakaszos bezökkenésnek tulaj
donítjuk. Az ÉK-i hegységrész törtön marin képződményeinek csúcsi helyzetét, az 
idősebb szarmata lokális detritikus jellegét, máshol a fiatalabb szarmata képződ
mények teljes hiányát csak jelentős relatív kiemelkedéssel értelmezhetjük. A DNy-i 
hegységrész szarmata térszínalakulása egységesen nem jellemezhető. A hegység- 
maggal határos része a Tállya 15. földtani alapfúrás tanúsága szerint az alsószar
mata vulkáni anyagszolgáltatásból keveset kapott, inkább sekély vízborítású, lassan 
pusztuló törmelékfelhalmozódással elegyengetett terület volt. Viszonylag magas 
szarmatabázisa ( — 150 m) is enyhe süllyedésről tanúskodik. A Hernádvonal menti 
árkos leszakadásokkal érintett DNy-i hegységperem („Szerencsi öböl” ) törtön fel
színe lépcsőzetesen és szakaszosan —400—500 m-re zökkent le, s egyszersmind te
temes vastagságú (500—600 m), zömmel riolitos piroklasztikummal (elsődleges + át
halmozott) töltődött fel. Az ásványbányászati kutatások révén részletesen ismert és 
pontosan szintezett (Zel en k a , 1964) feltöltés a teljes szarmata emeletre kiterjedő, 
helyi riolitos vulkáni anyagszolgáltatás szakaszosságának, változatosságának érde
kes tanúj a. A fokozatos beszakadást — éppen a hegység legfontosabb nagy szerkezeti 
eleméhez kötöttsége miatt — nem kívánjuk okaiban és szakaszaiban közvetlenül 
és kizárólag a vulkánossághoz kapcsolni. A legjelentősebb relatív elmozdulások itt — 
a hegységtengely-beszakadás alsószarmata súlypontjával ellentétben — a szarmata 
végén (esetleg az alsópannonba átnyúlva) kulminálnak.

Ha a szerkezeti—ősföldrajzi elemzésből levezetett hegységfelosztást a szarmata 
vulkáni termékek összetételi és fajta szerinti eloszlásával egybevetjük, felvilágosít ást 
nyerhetünk a vulkáni működés feltörési pályáinak megszabottságáról. Mind a tör
tön, mind a szarmata során sajátosan és következetesen elkülönülnek a riolitos (rio- 
dácitos) és andezites (dácitos) központok és vonulatok, ami a kétféle vulkanizmus
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mélyebb, szerkezeti meghatározottságára vet fényt. Itt azt is szükséges hangsúlyoz
nunk, hogy a feltörési pályát nem keressük kö\ etkezetesen a vulkáni fszubvulkáni) 
tömeg kulminációja, ill. súlypontja alatt, harem mind a felszíni (lávaár, piroklasz- 
tikum-ár), mind a felszín alatti utánpótlás (sziliek, alányomulások) esetében jelentős 
aszimmetriával, sőt bizonyos vízszintes eltávolodással is számolunk.

Az újabb adatok és azok kiértékelése igazolja regionális keretbe állított és csak 
durva közelítésnek szánt korábbi értelmezésünket (Pantó, 1964), mely szerint a 
riolitfeltörések pályája urakoldóan ,,középhegységi” csapású, a kárpáti orogént 
radiálisán metsző, míg a fő andezitutánpótlás az orogén belső ívével párhuzamos 
töréseket követ. További elemzésünk a pannóniai közbenső tömeg, jellegzetesen 
savanyú és zömében ignimbrites megjelenésű központi és a perem töréseihez kötött, 
andezitsúlypontú, „normális” szegélyi vulkanizmusának szembeállításához vezetett 
(Pantó, 1968). A teljes Kárpáton belüli „vulkánkoszorú”  területén (Uhlig, 1903) 
nem találunk még egy példát, melynél e kétféle vulkánosság ilyen — közel egyenlő
— arányú, és térben és időben hasonló szorosan összefonódott lenne. (A riolit szerepe 
legjelentősebb a koszorú másik radiális csapású tagjában — Selmec—Körmöd hg.
— de ott sem a riolit aránya, sem „ignimbritessége” nem éri el a Tokaji-hegységiét.) 
Hegységünk riolitos vulkanizmusa főtömegében ártufa-jellegű és a felsőtortontól 
a legfelsőszarmatáig — a súlypontok fokozatos Ny-ra tolódásával — nagyjából 
ÉÉK—DDNy csapású (közbensőtömegi) felszakadások irányát látszik követni; 
felsőtorton: Végardó—Felsőregmec; szarmata: Sárazsadány—Füzérkomlós; felső
szarmata: Bodrogkeresztúr—Telkibánya; szarmata vége—alsópannon: Szerencs — 
Abaújszántó. Az andezit (dácit) felhalmozódás „súlyvonalai” , melyek feltehetően 
a közel egyidejű működések csatornáit (azok „súlypontjait” ) kötik össze, tektonikai 
elemzéssel is valószínűsített (Molnár, 1964), közel ÉNy—DK-i csapást jelölnek. 
Ezek mentén (Sátor—Vágótthegy, Rudnok—Vashegy, Tokaji Kopasz—Tóhegy) 
többszöri párhuzamos, ill. szakaszos felszakadással számolva, a felsőtortontól a 
felsőszarmatáig valamennyi működési szakasz termékével találkozunk, és „fiatalo- 
dási irányt” nem tudunk kijelölni rajtuk. Az „andezitvonalak” még abban is külön
böznek a riolitosaktól, hogy a közbenső tömeg „mag” -vulkanizmusának ritmusával 
meghatározott vulkanotektonikus beszakadásokat nem vezetik, csak legfeljebb 
harántirányban határolják le.

A Tokaji-hegység szerkezeti-vulkanológiai elemzéséből előtere eltakart föld
tani felépítésének megismerésére csak keveset és óvatosan vetíthetünk át. Ez téte
lekbe foglalva az alábbi:

1. A Tokaji-hegység három nagyszerkezeti elemhez sorolandó, proterozóostól 
mezozóosig terjedő képződésidejű harmadkor előtti aljzata a vulkáni képződmények 
összetételében, jellegében nem jut kifejezésre.

2. A medencevulkánosság (a közbenső tömeg központi, v̂ agy „mag” -vulkaniz- 
musa) csak a DK-i oldalon vesz részt a hegység törtön felépítésében („középső” 
riolittufa).

3. A hegység 3000 m összvastagságot is elérő vulkáni építménye váltakozva 
„középhegységi” (riolitos) és orogén-peremi (andezites) hasadékokon csapolódott 
hegységközépi súlyponttal. A Ny-i előtéren (Cserehát) a szarmata riolit piroklasz- 
tikum-szolgáltatás hirtelen hal el, DK-en (Bodrogköz) a felsőtorton és alsószarmata 
riolittufaterítés, s a további szarmata (esetleg törtön), andezit + dácitbenyomulások 
a hegységhez képest redukált vastagsággal 15—20 km-es szegélyi övre korlátozód - 
nak.
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4. A harmadkor előtti aljzat a vulkáni összlet törtön és szarmatabeli hirtelen 
növekedésére — „középhegységi”  csapású törések között — a hegységtengely 1000— 
2000 m nagyságrendű, szakaszos, árokszerű besüllyedésével, a DK-i perem és az 
ÉNy-i előtér viszonylagos kiemelkedésével válaszolt.

5. Az első harmadidőszaki transzgresszió óta mind a tengeri (alsó és felsőtorton)r 
mind a félig-aligsós (alsóbb szarmata), mind az édesvízi (szarmata—pannon) üledék
képződés a környezetétől alapvetően különböző sekély vízborítású, uralkodóan „vul
káni szedimentáció” , a feltöltődés sebességével lépést tartó fenéksüllyedéssel.
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С Т Р У К Т У Р Н О - В У Л К А Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  СВЯЗЬ М Е Ж Д У  
Т О К А Й С К И М И  Г О Р А М И  И ИХ П Е Р Е Д О В О Й  ЗОНОЙ

Г. Панто

/. На строении и характере вулканических образований не сказывается 
влияние дотретичного фундамента Токайских гор, относящегося к трем мега- 
тектоническим элементам и сложенного разновозрастными отложениями, на
чиная с протерозоя и кончая мезозоем.

2. Бассейновый вулканизм (центральный или «ядерный» вулканизм средин
ного массива) участвует в строении только ЮВ-го склона Токайских гор, где 
его продукты слагают тортонский ярус («средние» риолитовые туфы).
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3. Вулканическая толща Токайских гор, достигающая мощности 3000 м, 
извергалась то по трещинам «среднегорского» типа (риолитовый вулканизм), 
то по трещинам краев орогена (андезитовый вулканизм), причем, центры из
вержений совпадали с центром современных Токагссих гор. В западной пере
довой зоне Токайских гор (Черехат) выбросы риолитовых пирокластитов в 
сарматское время прекратились внезапно, на ЮВ (Бодрогкёз) верхнетортон- 
ские и нижнесарматские риолитовые туфы, а также внедренные в сарматское 
(или возможно тортонское) время андезиты и дациты имеют ограниченную 
по сравнению с общим объемом Токайских гор мощность и ограничиваются 
краевой зоной шириной 15—20 км.

4. Дотретичное основание Токайских гор реагировало на внезапный рост 
вулканической толщи в тортонское и сарматское время многостадийным гра
бенообразным осевым прогибанием порядка 1000—2000 м (между разломами 
«среднегорского» простирания), с одной стороны, и относительным поднятием 
ЮВ-го борта и СЗ-ой передовой зоны, с другой.

5. Начиная с первой третичной трансгрессии, как морское (нижне- и верхне- 
тортонское), так и солоноватоводное (низы сармата) и пресноводные (сармат- 
паннон) осадконакопление представляет собой процесс, который можно было 
бы назвать «вулканической седиментацией» в мелководной среде, где накоп
ление осадков происходило с такой же скоростью как опускание дна водоема^




