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Aranyosfürdő és környéke.

(Jelentés az 1941. évi geológiai felvételről.)

Irta: Dr. L i f f a  A u r é l .

Az 1941. év felvételi időszakában az Abaújszántó és Erdőbénye 
között elterülő hegység legtávolabb eső s a nagy kiterjedésű erdőség 
miatt csak nehezen megközelíthető részeinek geológiai felvétele volt a 
feladatom. Minthogy e munkára mindössze csak egy hónap volt szánva, 
a felvétel inkább csak a reambulálás keretei között mozgott. Ennek elle
nére sok oly dolog került napfényre, ami azelőtt akár a sűrű vegetáció 
miatt, akár feltárás hiányában nem volt hozzáférhető.

A bejárt terület —  miként az előző jelentésekből már ismeretes 
—  hegységből áll, amelyet csak nagyon kevés völgy darabol fel kisebb 
részekre. E völgyek közül a legnagyobb az Aranyos-patak völgye. 
Keleten az Erdőbénye— Sima között elterülő vízválasztónál kezdődik 
és halad km-ként átlag 20 m eséssel Ny-felé, míg csak a Szerencsi- 
patak széles völgyébe nem torkol. Benne vezet a hegységet keresztező 
egyetlen közlekedési irány Abaújszántóról— Erdőbényére. Jelentéktele
nebb úgy keresztmetszet, mint hosszkiterjedés tekintetében a belőle 
kiágazó és mindössze 3.5 km hosszú Hideg-patak völgye, amelynek 
esése az előbbivel teljesen megegyező. A hegység lejtőibe vágott többi 
völgyecske már inkább szakadék jellegű. Ilyen pl. a Sötét májtető és 
Szpkolya közti völgyület, vagy a Vajas tető és Murány hegy között 
mélyen bevágott Színvölgy stb.

Valamennyi itt elsorolt völgy, az erózió hatásának köszöni léte
zését.

Legtöbb helyen eruptívus képződményeket, még pedig részben 
Jávát, részben vulkáni tufát tárnak fel. Üledékes képződményeket, — 
amilyenek lösz, nyirok, homok stb. —  csak a hegység szélén, ahol
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abból kilépnek, szelnek keresztül és még ritkábban a hegység belsejé
ben, ahol vastagabb rétegben települnek a kőzetre. Egyes helyeken a 
völgyek talpába vágott patakok még a, ó-alluviumot is feltárták. Erre 
kiváló például szolgálhat az Aranyos-pataknak, a régi Aranyosi malom 
közelében való magas partja, ahol szelvénye legfelső harmadában, durva 
görgeteggel van képviselve. Hasonlóképpen van képviselve Cekeháza 
egyik vízmosásában is.

Geológiai viszonyok.

Közelebbi vizsgálat alá véve a réambuláiás alkalmával talált 
újabb előfordulásokat, lássuk közülök első sorban azokat, amelyek a 
hegység felépítésében legnagyobb mértékben részesek.

A ) Emptívus képződmények.

E környék eruptívus képződményeit illető legértékesebb meg
figyelésképpen a következő jelenség hozható fel. Az Erdőbénye és 
Abaújszántó között elterülő, legnagyobb részben andezitekből álló 
hegytömegben az eddigi felvételek alapján úgy látszott, mintha a kü
lönböző vulkáni hamulerakódások, a hegység szélein fejlődtek volna 
ki s a lávát csak a szélein kísérnék. Különösen áll ez a riolittufára, 
amely úgy Erdőbénye közelében, mint Abaújszántó környékén a hegy
ség szélén lép fel nagy tömegben. Kevésbbé állítható ez, az andezit 
agglomerátumról, [ame[ly bárcsak egy-két kisebb folt alakjában a 
hegység belsejében is megtalálható.

A részletes bejárások és az újabbi feltárások a fentiekkel szem
ben azt mutatják, hogy a vulkáni hamu a hegység belsejében is, még
pedig sokszor jelentékeny magasságban is kifejlődött. Mielőtt ezek 
részletes ismertetésére térnénk, lássuk sorban az e reambulálásnál 
talált újabb előfordulásokat.

a) Andezitek.

Az újabban megfigyelt^andezit előfordulások közül felhozhatom 
a Szokolyáról a Liget-major felé vezető két vízmosást, majd a Szokolva 
gerincéről nyugatra vezető Színvölgyet. Mindenikben szép sötét színű 
piroxén-andezitet találunk feltárva. Különösen festői szépségű szirtes 
kifejlődésben a Színvölgy északi lejtőjén fordul elő, ahonnan a tető 
felé haladva, egyre vastagabb nyirok látszik reá települni.
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Nagyobb andezit kibúvást a Simai-majortól keletre fekvő lejtőn 
találunk, holis egyrészt a Nagy-Topolnik andezit tömegéhez csatlako
zik, másrészt pedig a patak medréig húzódik. A patak túlsó felén az 
1 :25.000 méretű, Z. 12, Col. XXIV. DK jelű lap szélén, e kőzet ismét 
szálban áll és nyomozható északra csaknem a Sima-baskói országút 
407 magassági pontján át keletre haladó dülőútig. Kisebb foltot alkot 
még a Simai-majortól DK-re vezető völgy nyugati lejtőjén, nagyobb 
kiterjedésű keskeny szegélyt pedig a Sáspatak szemközti lejtőjén.

b) Andezittufák.

Az andezit kiömléseket követő vulkáni hamu nagyobb számú s 
különböző méretű bomba kíséretében hullott alá. Kizárólag mint 
agglomerátumos tufa lép fel, amelyet —  mint láttuk —  leginkább a 
hegység szélén, Aranyos fürdő tájékán leltük nagyobb felszíni kiterje
désben kifejlődve. A hegység belsejében, vagy a meredekebb lejtőin 
ellenben legfeljebb egy-két ponton volt' jelenléte megállapítható.

Üjabban a Mogyorós-rét nevű fennsíkszerű tisztástól északra fekvő 
csúcs közelében, valamint az attól nyugatra fekvő gerinc északi részén 
is megtaláltam. Valószínű, hogy e hegységben való felszíni kiterje
dése az eddig megállapítottnál jóval nagyobb, csakhogy a sűrű erdő- 
vegetáció miatt meg nem közelíthető, illetőleg tovább nem nyomoz
ható.

Az agglomerátumos tufa legszebb kifejlődése az Aranyosfürdő 
közvetlen közelében a Fekete-hegyre vezető út feltárásában található. 
Egyrészt, mert itt a csaknem egészen gömbölyű bombák, koncentrikus 
körökből álló gömb-héjas mállást mutatnak, másrészt, mert anyagát 
a repedéseken feltörő s különböző oldatokkal megrakott vizek, külön
féle színre festett (vörös, zöld, kék, sárga) ujjnyi-tenyérnyi széles 
kovasavas erekkel szabdalták keresztül-kasul.

c) A riolitok. i i

Kisebb kiterjedésű újabb előfordulásait az abaújszántói Sátor
hegy DK-i vége és a Csipkés közölt elterülő lejtőkön, majd a mádi 
határ közelében fekvő egy-két ponton találtam. Ezek valamennyien 
az Abaújszántó mellett oly nagy felszíni kiterjedésben kifejlődött 
riolittufában, illetőleg annak a közelében törtek a felszínre, kisebb- 
nagyobb kúpok alakjában. Még ezeknél is kisebb foltokban (25X50 
m) megtaláljuk Simán a Sáspatak völgyének a szélén, majd Baskón,
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a Nagy-Topolnik keleti lejtőjén, az országút 344 magassági pontja 
közelében. Valamennyi imént elsorolt előfordulásának tömött, ép, 
világosszínű a kőzete.

d) A riolittufák.

A riolittufáknak az előbbi kőzetnél nagyobb mérvű előfordulását 
lehetett pótlólag megállapítani. Legszebbek egyike az, amely az Erdő- 
bényére vezető országúton és annak közelében, a Liget-major felé lejtő 
vízmosás feltárásában látható. Szép, csaknem hófehér, ujjnyi, majd 
arasznyi vastag rétegeket alkot, amelyek ÉNy-felé 290° irányban 
15— 20° alatt dőlnek. Az országút árkában való előfordulását csak alig 
tenyérnyi vastag talaj réteg fedi.

E helyen felszíni kiterjedése azonban nem nagy, de még ennél 
is kisebb az a folt, amely a Liget-majorra vezető útnak az erdőbényei 
országúiból való kiágazása mellett található. Nagyobb összefüggő fel
színi kiterjedésben a Molyva, Macskakő nevű részének a keleti lejtőjén 
fordul elő. Űjonnan letarolt erdő vakond-túrásai s egy a lejtőbe vágott 
őrkunyhó tárták fel a riolittufa e helyen való előfordulását. Kőzete itt 
is az előbbihez hasonló fehér, összetartása laza. A kunyhóban, mintegy
l. 50 m magas feltárása az előbb említett lelőhelyével szemben, vasta
gon padozottnak látszik.

Inkább sárgásszínű az az előfordulása, amely közvetlenül az 
Aranyos-fürdő közelében a Simára vezető országúttal szemközt fek
szik. Itteni, nyilván építkezés céljából telepített feltárása 1.50— 2.00
m. Fedőrétege andezit-törmelék és nyirok.

Valamennyi eddig felsorolt riolittufa előfordulás több-kisebb 
mértékben laza szövetű, összetétele pedig horzsaköves és helyenként 
obszidián tartalmú.

*  *

*

Még az eruptívus képződmények során kell megemlítenem a 
posztvulkáni hatások folytán keletkezett forrás kvarcit és az elkováso- 
dott riolittufa előfordulásokat.

Forrás kvarcit.

A forrás kvarcit újabban talált előfordulásainak száma nem 
nagy, amennyiben az mindössze egyrészt az erdőbényei országútnak 
a Liget-majorral szemközti része egyik vízmosására, másrészt pedig a
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Baskóra vezető út és a Nagy-Topolnik között fekvő egyik lelőhelyére 
szorítkozik. Utóbbi helyen hatalmas tömbök vonják magukra figyel
münket.

Kovás riolittufa.

A kovasavval megrakott vizek és gőzök hatása folytán keletke
zett kovás riolittufá-nak csupán egy kis kiterjedésű előfordulását, 
Erdőbénye határában a Szokolyahegy keleti nyúlványa tövében levő 
csordakút mellett a fent említett felvételi lap keleti szélén találjuk. 
Ennek anyaga az előbbi riolittufáktól eltérőleg fényes, üvegszerű és 
kemény.

B) Üledékes képződmények.

Az üledékes képződmények csupán oly helyeken voltak pótlólag 
a térképre vezethetők, ahol azok nagyobb vastagságban települnek 
területünk főtömegét alkotó eruptívus képződményeire és egyúttal 
nagyobb felszíni kiterjedést mutatnak. Képviseli ezeket pedig a lösz és 
a nyirok.

a) A lösz, a Szokolya-hegynek a Liget-majorral szemközti lej
tőin levő legelőn, valamint a Szokolya-hegytől keletre fekvő, Erdő
bénye határához tartozó és a Kerek-oldal nevű hegytől határolt lejtő
kön borít nagyobb kiterjedésű területeket.

b) A nyirok területünknek csupán andezitektől borított részein, 
illetőleg azok közelében lévő lejtőkön fordul elő. Meglelhető ez nagyobb 
mértékben a Sima és Baskó melletti lejtőkön, kisebb foltokban pedig 
a Molvva-hegy egy-két tisztásán.
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