
ABAÜJSZÄNTÖ KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ÉS KŐZETTANI
VIZSGÁLATA

(VIII. sz. melléklettel.) 

ír ta : L e n g y e l  E n d r e

Kőzettani és vulkanológiai adatok*
A hegység Ny-i szárnyát riolit és andezit tömör és törmelékes változatai 

építik fel. (L. térképmellékletet.) A vonulat aljzatát nagy mélységre le
nyúló riolittufaösszlet alkotja. Összefüggő riolitterület húzódik Abaúj- 
alpár, Aranyos, Abaújszántó és Tállya között. Tovább folytatódik azon
ban Ny felé, a Szerencspatakon túl a Hernád völgyéig, D felé pedig 
Tállya-Mád irányában.

Az andezitlávaárak és agglomerátumpadok alatt elhelyezkedő riolit
tufaösszlet alsó szintjében hatalmas, összefüggő, horzsaköves ortoklász- 
plagioklász-riolittufa jelenik meg. A szántói Sátor- és Krakóhegy terü
lete különféle riolitváltozatok együttese. Az aljzat horzsaköves tufa,melyre 
obszidián- és perlitlapillis tufa borul. Efelett perlit-, litoidit- és folyásos 
riolitárak jelennek meg, 210—270 m szintmagasságban. A Sátorhegy 
É-i oldalán jellegzetes kőportufa is található. Jellemző tulajdonságuk, 
hogy nagymértékben kaolinosodtak. A földpátanyagban gazdagabb kőzet
részek nagymérvű kaolinosodása miatt a kőzetüvegrészecskék kapcsolata 
meglazul, és az üvegszilánkok könnyen szétperegnek.

A különböző riolitváltozatok kőzettani jellegében és származásbeli 
kapcsolatában törvényszerű összefüggés állapítható meg: gázdús riolit- 
lávából horzsaköves, perlit- és obszidiánlapillis riolittuía képződött, 
gázszegényből perlit, gázmentesből szferolitos, felzites, vitrofiros és 
litoidos módosulatok. E tény meghatározza térbeli helyzetüket is. 
Kezdeti kitörések illóalkatrészekben gazdag magmájából keletkeztek a nagy
vastagságú, robbanások révén nagy területekre szétszóródott horzsakőtufaféle
ségek. Ezekre ömlött a vulkáni működés későbbi szakaszában a tömör, üveges 
riolitváltozatok lávája árak, telérek vagy kisebb-nagyobb dagadókúpok 
alakjában.

Az Abaújszántó körüli tufaösszlet felső szintjei rétegzettek. Általában 
vékony- vagy vastagpadosak, helyenként (Cekeháza) levelesek. Meghatá
rozhatatlan molluszkumhéjak igazolják, hogy lerakódásuk vízben történt.



94

A mélyebb szintek kőpor- és horzsakőtufái osztályozatlanok, szárazulatra 
hullottak, és sok növényi maradványt tartalmaznak.

A terület riolitjai és tufái ortoklász-plagioklász-riolitok. Elegyrészeik: 
szanidin, oligoklász és legtöbbször kloritosan elváltozott biotit. A horzsakő-
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1. á b r a .

tufákban sok folyásos riolit-, perlit-, obszidián-, fekete agyagpala- és zöldes
szürke agyagzárványt találunk. Idősebb andezitzárvány nincs.

A riolitfeltöréseket erőteljes utóvulkáni működés kísérte. Kovasavas, 
források itatták  át kovaanyaggal a tufát, s keménnyé, ellenállóvá tették. 
Szerepük a kőzetek elbontásában és kaolinosodásában is kimutatható. 
Környezetükben kovaföld, diatomapala is van (Cekeháza,tállyai Galambos). 
Elkvarcosodott horzsakőtufából áll a fejérhegyi malomkő, amely növényi és 
állati ősmaradványt is tartalmaz.

A terület túlnyomó részét andezit építi fel. Két főtípus állapítható meg,, 
úm. hiperszténamfibol és hiperszténaugitandezit. Az előbbit az Aranyosvölgy



Ásványos összetételükben az amfibol és piroxén aránya változó és ez 
alapon függőlegesen jól elhatárol
hatók. Mélyebb szintekben az am
fibol, a tetőöv kőzeteiben a hi- 
persztén az uralkodó színes szili
kát. Színben és szövetben is kü
lönbség észlelhető. Az amfibol-o
hipersztén-andezit vöröses, lilás- 
szürke színű, földpátdús, jobban 
kristályosodott kőzet, a piroxén- 
andezit sötétszürke, gyakran üve
ges, finoman kristályos. Az eltérő 
kőzettani jellegben az egymásutá
niság is tükröződik. Az amfibol 
és hiperszténamfibolandezit a ki
törési szakasz idősebb tagja.

Alapanyaguk hipokristályos- 
porfíros, változó mennyiségű üveg- 
állománnyal. Az 5 — 100 ju-os föld- 
pátmikrolitok olig'oklász és ande- 
zin-összetételűek, az átlag 2 — 6 
mm-es plagioklászok 010 lapon 
mért kioltása: 22—27°. Kettős
ikrek konjugált kioltási értékei:
1 és V =  + 20 -2 9 ° ;  2 és
2' =  ±  22 — 27°. Ez alapon az
átlagos vegyi összetétel: Ab40— An60. Az amfibol néha 10 — 12 mm-es 
oszlopokat alkot. Fajta szerint barna amfibol. A tetőöv piroxénandezit- 
jében ércesedett roncsokban jelenik meg. Elbontásából másodlagos 
ásványok: hipersztén, kalcit, magnetit s klorit keletkezett. E termékek 
koszorú alakban fogják körül az amfiboltöredéket. Piroxénandezitekben 
a hipersztén és augit aránya ingadozó ugyan, de az augit nem jut 
túlsúlyra.

2. ábra.
F o to : Lengyel

Horzsaköves riolittufa-bánya. Erdőbénye^ 
Ravaszmáj, a Mulatóhegy ÉK-i lejtőjén. 
— Carriere de tuf rhyolithique á ponce. 
Erdőbénye, Ravaszmáj, pente de NE du 
Mont Mulató. — Карьер пемзового риоли
тового туфа. Эрдёбенье, Равасмай, СВ 

склон горы Мулатохедь.



különült Si02-dúsabb magmatömegek a magmafészkek magasabb szint
jében helyezkedtek el. A meginduló vulkáni működés kapcsán e gázban 
dús, savanyú, nyúlónfolyós magmatömegek jutottak először, szétszórt 
törmelék alakjában, felszínre. A visszamaradó magma ezáltal jóval bázi- 
sosabbá vált* A vulkáni szakasz szabályszerű sorrend esetén savanyú 
kőzettagokkal kezdődik és bázisosabbakkal fejeződik be.

A földtani és kőzettani vizsgálatok eredményei egyaránt amellett 
szólnak, hogy a Molyvás-Gecej-csoport területén két rövid andezitkitörési

E G Y M Á S R A  F O L Y T  P E R  L IT -  L E P E N Y E K  A K R A K O H E G Y  E - i  O L D A L Á N

GIVIECSDE РЕЯИТЕ, S’t NT ASS ANT LES UNS SUR LES AUTRES. AU COTE DE N DU MONT KRAKOHEGY 

ПЕРЛИТОВЫЕ ЛЕПЕШКИ. НАТЕКАЮЩИЕ ОДНИ НА ДРУГИЕ. НА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ ГОРЫ КРАШЕАЪ
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3. ábra.

szakasz lávája borul egymásra nagy kiterjedésű, areális lávaömlés kereté
ben. Idősebb az amfibol- és hiperszténamfibolandezit, fiatalabb a fekete 
piroxén-andezit. Ez utóbbi tovább húzódik К -re az erdőbényei Szokolya- 
Rakottyás, D-re a tállyai Kopaszhegy irányában. A lávaár szélein perlites 
andezit, sokféle opál- és j áspis vált ozat található. Legszebb telérek a hegy
ség Ny-i szegélyén, Aranyos község mellett és a Galambász nevű térségen 
fordulnak elő.

Mint ismeretes, a Tokaji-hegység vulkáni tevékenységében három, 
szünetekkel megszakított szakasz állapítható meg. Riolitok feltörése 
É-on és D-en már a tortónai emeletben indult meg. A középső részén a 
tortónai és szarmata emeletben jutottak felszínre nagy felületet borító, 
riolit- és andezittömegek. Ide tartozik területünk is. A szarmatavégi fel
törések lakkolitos tömegeket eredményeztek (Barnamáj). Az erupciók
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4. ábra.
Olivines piroxénandezit-kőfolyás. 
Erdőbénye, Szokolvatető, D-i oi- 
da). — Coulée d’andésite pyroxé- 
nique á olivine. Erdőbénye, cóté 
de S du Szokolyatető. — Зона 
течения оливиногово пироксен- 
андезита. Эрдёбенье, Ю склон 

горы Соколятетё.

5. ábra.
Piroxénandezit-oszlopok a bar- 
namáji lakkolit peremén. Erdő
bénye, Barnamáj, É-i oldal. — 
Prismes d'andésite piroxénique á 
la bordűré du laccolithe de Barna- 
máj. Erdőbénye, cóté de N  de 
Barnamáj. — Колонны пироксен- 
андезита на окраине Барна- 
майского лакколита. Эрдёбенье, 

Барнамай, С склон.

7 Földtani Int. É vi Jel. 1954 — 452 — 11/1 S Foto: Lengyel



98

vándorlása területünkön is megállapítható: a kitörések Ny-ról К felé 
tolódtak el. A legfiatalabb andezittömegek a Szokolya—Hollós—Kopasz- 
hegy vonalán ismerhetők fel.

Az andezitfeltöréseket hosszantartó utóvulkáni működés is követte. 
Szolfatára-tevékenységre vall az aranyosfürdői andezit pirittartalma.

Hegységszerkezeti megállapítások
A Tokaji-hegység közel É — D-i csapásirányát ÉK — DNy-i és ÉNy — 

DK-i törésvonalakból kialakult hatalmas törésrendszer határozta meg. 
A riolitok főként É K —DNy-i, a soron következő andezitek ÉN y—DK-i

A T O K A J I - H E G Y S É G  КС Z ÉPS Z AKASZ.ÄN L t Z A J L O T T  Г ÖL D ТА NI E S E M É N Y S O R O Z A T  GRAP I K O N J A

DIAGRAMME DE LA SUCCESSION DES EVENEMENTS GEOLOGIÜUES DEROULES DANS LA PARTIE CENTRALE DE LA MONTAGNE DE TOKAJ  

(ГРАФИК СЕРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫ ТИЙ. П РО И С Х О Д И В Ш И Х  ИА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  У ЧА СТКЕ Т О К А Й С К И Х  ГОР

в. ábra.

kéreghasadékok mentén nyomultak fel. A legfiatalabb lávatömegek sok 
helyen megőrizték a feltörések eredeti hasadékirányát. A hegység Ny-i 
oldala idősebb, a K-i fiatalabb. A legmagasabbra tornyosult andezit- 
gátat harántvetők mentén, három helyen törték át patakok. Legdélibb a 
területünkre eső Aranyosmeder. A partmenti andezittömegekben 10—20 
m-es csúszási vértek rögzítették az elmozdulások N y—К irányú síkjait. 
Hegységünk Ny-i oldalán ÉNy —DK-i vető mentén melegforrások jel
zik az elmozdulások vonalát. Gönc—Abaújszántó—Szerencs langyos hév
vizei 18,1—20,2 C°-úak. Ezt a törésvonalat követi a Szerencspatak és a 
hegységszegélyen a Hernádmeder is. Legerélyesebb kitörések a két aktív 
törésirány keresztezésénél állapíthatók meg. Ezt képviseli területünkön 
a Molyvás csoport 12km2-nyi andezittömege is. A hegységperemi üledékek 
kimozgatott, egyenlőtlen felületre települtek. Szarmata utáni mozgást 
igazol az Aranyosvölgy kialakulása. Fiatalabb, hegységszegélyi vetődések, 
csúszások a pleisztocénen át napjainkig követhetők. A kisebb-nagyobb 
peremi medencék helyét és alakját az eruptív tömegek térfoglalása hatá
rozta meg. (Cekeháza, Sima, Erdőbénye.)
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A hegység középső szakaszán, Abaújszántó, Erdőbénye vonalán meg
állapítható földtani eseménysorozatot a következő grafikon érzékelteti:

1. A tortónai vulkáni működés megindulása. Hatalmas horzsaköves 
ortoklász riolittufaszórással. Uralkodó areális riolitlávaömlések. A terü
let fokozatos feltöltődése, tengervisszavonulás. Vulkáni utóműködés: 
kaolin-, bentonitképződés. E tufaösszlet nagy része csak mélyfúrásokból 
ismert. Az eruptív terület túlnyomó része jelenleg fedett.

2. Csökkenő vulkáni tevékenység. Szárazulatra boruló, szarmata kövü- 
letes perlit- és obszidiánlapillis tufaszórás, perlitfolyások. Hegységperemi 
sekély tengeröblök, zárt medencék. Folytatódó vulkáni utóműködés.

3. Mélységi tömegáthelyeződések, területsüllyedés. Helyenként felső 
szarmata üledékek peremi lerakódása.

4. Második nagy vulkáni ciklus. Ortoklász- és plagioklász-riolittufa- 
szórás (kőportufák), perlitfolyások. Változatos riolitárak (litoidit, folyásos 
riolit, szferolit stb.), majd később areális andezitkitörések. Rohamos tér
színemelkedés, tengerelvonulás. Erőteljes utóvulkáni működés (hidro- 
kvarcit-, opál-, jáspis-, piritképződés). Kaolin- és bentonitfelhalmozódá- 
sok. Kovasavas hévvizek körzetében kovaföld- és diatomapala-telepek 
keletkezése.

5. Erős lepusztulás, a hegységperemek feltöltődése. Tengervissza
vonulás.

6. Záró vulkáni működés. Űjabb kéregmozgások. Szarmatavégi 
lakkolitos andezitfelnyomulások, főleg a hegységszegélyen. Hosszantartó 
utóvulkáni működés. Peremi kis öblökben, medencékben kaolin-, bentonit- 
lerakódás, kovaföldképződés. A terület szélén vetők, leszakadások.

7 *  _ _  и  11 5  S
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I. Tábla —  Pl. I. — Таблица I.

1. Átnő vési hiperszténiker. Hiperszténaugitandezit, Tállya, Nagy
kopasz. || Nik. 18 x
Maele de pénétration d'hypersthcne. Andésite hypersthéno-augitique. 
Tállya, Mont Nagy kopasz | |Nie. 18 x.
Двойник прорастания гиперстена. Гиперстеиавгитовый андезит, Талья, 
гора Надькопас. Параллельные николи, X 18.

2. Hiperszténamfibolandezit. Abaújszántó, Aranyosvölgy. +  Nik. 16 X 
Andésite hypersthéno-amphibolique. Abaújszántő, Aranyosvölgy 
4- Nie. 16 x
Гиперстенамфиболовый андезит. Абауйсанто, долина Араньош. Скре
щенные николи, X 16.

3. Hipersztén növekedési burokkal. Piroxénandezit. Abaújszántő, 
Molyvás. +  Nik. 18 x .
Hypersthéne d croute de croissance, Andésite pyroxénique, Abaújszántő, 
Molyvás. +  Nie. 18 x
Гиперстен с оболочкой нарастания. Пироксеновый андезит. Абауйсанто, 
Мольваш. Скрещенные николи, X 18.

4. Csoportokba verődött plagioklász- és augitkristályok. Piroxén
andezit, Abaújszántő, Hidegpatakvölgy. +  Nik. 19 x.
Groupement de eristaux de plagioclase et d’augile. Andésite pyroxénique. 
Abaújszántő, Hidegpatakvölgy. 4- Nie. 19 x
Группировка кристаллов плагиоклаза и авгита. Пироксеновый андезит, 
Абауйсанто, долина Хидегпатак. Скрещенные николи, X 19.
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I. TÁBLA — PL. I. — ТАБЛИЦА I.

з. 4.
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EXAMEN GÉOLOGIQUE ET PÉTROGRAPHIQUE DES 
ENVIRONS DE ARAÜJSZÄNTÖ

Par E. L e n g y e l

Concernant le bord le la Montagne de Tokaj dans les environs de 
x\baújszántó, les recherehes géologiques détaillées íurent incomplétés.

Ce territorie est báti pár des variétés de rhyolithe et d'andésite. On 
peut établir un enchaínement nécessaire entre le caractére pétrographi- 
que et les conditions génétiques des diverses variétés des rhyolithes, notam- 
ment: la lave rhyolithique riche en gas a produit un tuf á ponce, á lapilli de 
perlite et obsidiane, celle pauvre en gas a produit la perlite refroidissante 
vite, celle libre de gas a produit des modifications ä sphérolithe, á felsite, 
á vitrophyre, á lithoide. Ce fait détermine merne leur position dans Pespace. 
Cest sur des tufs de ponce dispersés ä de vastes terrotoires que coulérent 
de variétés compactes, vitreuses de rhyolithe, sous la forme de fjlons, 
coulées et laccolithes.

En partié, les tufs se sont déposés dans Геаи. Leur stratification et 
leur classement prouvent cette genése. Pár endroits, les éruptions de rhy- 
olithe étaient accompagnées d'une activité post-volcanique intensive et 
ensuite, les Solutions thermales pénétrantes ont silicificé le tuf. Prés de 
celles-lá, c’étaient le kieselguhr et le schiste á Diatomées qui se sont 
formés (Nagyárok de Cekeháza, Mont Galambos á Tállya).

La plupart du territoire est báti pár Pandésite. On en peut constater 
deux types principaux, notamment Pandésite hypersthéno-amphibolique 
et Pandesité hypersthéno-augitique. Celle-ci, comme produit d'une érupti- 
on plus jeune, forme la masse du groupe de Molyvás.

Le volcanisme de cette partié de la montagne est caractérisé pár le 
fait que les éruptions initiales produisirent beaucoup de tuf rhyolithique 
et relatívement peu de rhyolythe compact. L'andésite a traversé partout 
cet ensemble á tuf et eile s'est consolidée en filons ou en coulées de lave 
étendues, aréales. Dans Pordre de succession des roches de Pactivité vol- 
canique tertiaire, le développement du centre magmatique du Bassin 
Carpathique a joué un róle décisif. Les masses magmatiques plus riches 
en Si02, séparées au cours d'une* différenciation gravitationelle, occpéu- 
rent les horizons supérieurs du centre de magma. En connexion avec le 
commencement de Pactivité volcanique, c'étaient ces masses de magma, 
riches en gas, acides, visqueuses qui arrivérent les premiéres á la surface, 
sous la forme des pyroclastiques.

Par conséquent le magma résiduel — dönt éruption suivit plus tárd — 
devint beaucoup plus basique. En cas d'un développement régulier du 
magma, les éruptions se terminérent pár les membres relativement les 
plus basiques.

Dans la Montagne de Tokaj, on peut reconnaitre trois phases — inter- 
rompues pár des intervalles — de Pactivité volcanique, dans les étages 
tortonien et sarmatien. A notre territoire merne, on peut constater la
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migration de Taxe des éruptions: les éruptions se déplagaient de ГW 
vers ГЕ.

La direction presque N-S de la montagne fut déterminé pár un réseau 
de failles qui s'était développé des lignes de failes de NE-SW et NNW-SSE. 
Les masses les plus jeunes de lave ont gardé, a beaucoup d'endroits, les 
directions originelles des fissures des éruptions.

Les sédiments de bordűré de la montagne gisent, pour la plupart, 
sur des surfaces déjá affaissées. Des failles et glissements plus jeunes 
du bord de la montagne peuvent étre suivis, á travers le Pléistocéne, 
jusqu'á présent. La Situation et la forme des bassins marginaux plus ou 
moins grands furent déterminées par Textension des masses eruptives.

Un tableau synoptique des événements géologiques est inséré dans 
le texte hongrois.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ОКРЕСТНОСТИ С. АБАУЙСАНТО

Э н д р е  Л е н д ь е л

На окраине Токайских гор, располагающейся в окрестности с. Абауй- 
санто, подробные геологические исследования до сих пор не были про
ведены.

Территория построена разновидностями риолита и андезита. В лито
логическом характере и генетической связи разновидностей риолита 
определяется закономерная связь: из риолитовой лавы, богатой газами, 
образовался пемзовый туф, содержащий лапилли перлита и обсидана, из 
бедной газами лавы — быстро остывающий перлит, а из лавы, не содер
жащего газа— сферолитовые, фельзитовые, витрофировые и литоидовые 
разновидности. Это обстоятельство определяет и их пространственное 
расположение. На пемзовые туфы, разбросанные на обширные террито
рии, натекали плотные, стекловатые разновидности риолита в виде жил, 
потоков и конусов разбухания.

Часть туфов отложилась в воде. Об этом свидетельствуют их на- 
пластованность и сортированность. Выбросы риолита на некоторых местах 
были сопровождены сильной послевулканической деятельностью. Крем
лекислые термы проникли через туфы и окварцовали их. В их окружности 
образовались кремнезем и диатомовые сланцы (Большой Ров у с. Цекехаза, 
гора Галамбош в районе с. Талья).

Преобладающая часть территории построена андезитом. В андезите 
можно установить наличие двух основных типов, а именно гиперстенам- 
фиболового и гиперстенавгитового андезита. Последний, являющийся 
продуктом более молодой эрупции, образует массу группы Мольваш. 
Статья включает в себе подробное описание пород.

Вулканизм данной части гор характеризуется тем, что начальными 
эрупциями было предоставлено значительное количество риолитового
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туфа и сравнительно немного плотного риолита. Андезит повсюду прорвал
ся через эти туфовые толщи и застыл в виде жил или широко распрост
раненных ареальных потоков лавы. В последовательности пород третич
ной вулканической деятельности развитие магмы поднявшегося в бас
сейне Карпат батолита играло решающую роль. Более богатые кремнекис- 
лотой массы магмы, обособившиеся в течение гравитационной дифферен
циации, располагались на более высоком горизонте гнезд магмы. В связи 
с начинающейся вулканической деятельностью указанные богатые газами, 
кислые, вязкие массы магмы прорвались первыми на поверхность в виде 
разбросанных обломков.

Вследствие этого поднявшаяся в последствии остаточная магма ста
новилась значительно более основной. В случае закономерного развития 
магмы последовательность эрупций была докончена сравнительно наиболее 
основными членами.

На территории Токайских гор в тортонском и сарматском ярусах 
можно опознать три фазы вулканической деятельности, между которыми 
обнаруживаются перерывы. Миграция оси эрупций на данной территории 
также обнаруживается — эрупции передвинулись с запада к востоку.

Примерно север-южное простирание гор определяется системой раз
рывов, оформившейся из СВ—ЮЗ-ных и ССЗ—ЮЮВ-ных сборосвых 
линий. Наиболее молодые лавы на многих местах сохранили первичное 
направление трещин эрупций.

Осадки окраины гор большей частью залегают на уже сдвинутых 
поверхностях. Более молодые сбросы и сдвиги окраины гор прослежива
ются через плейстоценовое время до настоящего времени. Местоположение 
и конфигурация располагающихся на окраине гор бассейнов больших 
или меньших размеров были определены расположением магматических 
масс.

Последовательность геологических обытий суммируется автором в 
виде таблицы.


