
GEOLÓGIAI JEGYZETEK ABAUJVÄR KÖRNYÉKÉRŐL
í r t a  : L if f a  A u r él

A Telkibánya s Fony között elterülő terület reambuláló felvétele 
kapcsán felvételi munkámat kiszélesítettem a Hernád völgyéig.

Űj felvételt végeztem Abaújvár környékén, egyrészt a községtől 
Ny-ra elterülő lankásodó lejtőkön, másrészt a községtől К -re fekvő hegye
ken, egészen Telkibánya határáig.

E terület geológiai felépítésében a következő képződmények vesz
nek részt :

A) Üledékes képződmények: a) szarmata emelet ; b) pannóniai emelet ;
c) pleisztocén ; d) holocén.

B) Eruptív képződmények: a) andezit ; b) andezittufa ; c) riolittufa.

AJ Üledékes képződmények

Az üledékes képződmények túlnyomó mértékben a terület Ny-i 
részén, tehát a hegységhez csatlakozó dombokon és azok feltárásaiban van
nak kifejlődve.

aj A szarmata emelet rétegei Göncön a Szabad-föld és Kubolydűlők 
közötti mély beöblösödésben vannak kifejlődve. A partomlás folytán fel
tá rt csaknem hófehér hamutufában nagy mennyiségű, de kevésbbé válto
zatos szarmata faunát találtam.

Ezzel az előfordulással szemközt, a Csengőpatak túlsó partján levő 
egykori Pukanc-malom közelében a szarmata emelet e fehéres szürke színű 
agyagja ismét a felszínre bukik a meglehetősen vékony lösztakaró alól. 
Egy kis feltárásban a következő szelvény figyelhető meg :

Legfelül lösz települ 0,5 m-nél alig nagyobb vastagságban, ez alatt 
szürke kemény agyag következik, mintegy 0,5 m-nyi réteggel. Benne kövü
letek nem észlelhetők. Ennek feküjét egy jól rétegzett, levelesen elváló, 
fehéres szürke agyag képezi ; vastagsága kb. 0,8—0,9 m. Felső részeiben 
növény-nyomok találhatók, míg mélyebben fekvő részei a szarmata eme
letre jellemző kövületeket, Mactra-íéléket, Cardium obsoletum E ichw . 
stb.-t tartalmaz. Különösen nagy számban lelhetők ezek a fekű durva
szemű kvarchomokkő réteg közvetlen közelében. Dőlése 100° irányban 
10—15°. E homokkő alatt kb. 0,10 m vastag, horzsaköves, perlites riolit
tufa települ, amelynek alján ismét egy 1—2 ujjnyi vastag kövületdús,
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fehéres szürke agyagréteg foglaltatik. E vékony agyagcsík után a durva
szemű homokkő, a horzsaköves és perlites riolittufa újból ismétlődik és 
ta rt a — kb. 2,20—2,50 m magas — feltárás talpáig.

Itt meg kell még említenünk, hogy mivel a Szabad-földön és Kubolyon 
a szarmata emelet rétegei 240—250 m t. sz. f. magasságban vannak feltárva, 
a szemközti Pukanc-malom mellett pedig a t. sz. feletti magasságuk 180—200 
m-nek felel meg, itt egy É —D-i irányú törésnek kell lennie, amely azokat 
60—80 m-re elvetette.

A szarmata emelet képződményei Abaújvár közelében, a Hernád 
partján és magában a községben is ki vannak fejlődve, szürke, kemény 
agyag alakjában. Kövületek csak. Abaújvár Ny-i lejtőin lelhetők. A szürke 
agyag a Hernád K-i partján néhány megszakítástól eltekintve, az alsó- 
kékedi Tetőárokig nyomozható, hol egyre növekedő vastagságú lösz települ 
reá. Kövületeket benne nem találni.

Feisőkékeden a szarmata emelet imént említett kövületes rétegei a 
községen keresztül vezető Balázsárok mentén vannak feltárva.

Felsőkékeddel kb. egy vonalban, Pusztafalun és közvetlen közelében 
is előfordul a kövületes szarmata agyag, vékonyabb-vastagabb kavics- 
takaró alatt.

b) A pannóniai emelet lerakódásai nem mutathatók ki biztosan, fel
tételesen ide sorolhatjuk a kékesszürke és sárga színű, kövületmentes 
agyagrétegeket, amelyekre közvetlenül lösz települ. Abaújváron a Hernád 
partja közelében találjuk ezeket, 3—4 m magasan feltárva.

c) A pleisztocén során első helyen említendők a kavicslerakódások, 
amelyek Abaújvártól É-ra, a Hernád partjának ama részén, ahol az országút 
Abaújvárról kijőve, hirtelen К -re, Alsókéked felé fordul. De előfordulnak 
Alsó- és Feisőkékeden is, ahol egyrészt a szarmata kövületeket tartalmazó 
szürke agyagot takarják, részben a riolittufára települnek. A kavics túl
nyomóan mogyorónagyságú, fehér kvarcéiból áll, de találunk közte ritkán 
sötét andezitszemeket is.

Lösz a pleisztocén legnagyobb elterjedésü képződménye. A Hernád 
völgyétől lassú emelkedéssel a hegység tövéig terjedő dombokat jelentékeny 
vastagságban borítja. Nagyobb feltárásai Zsujta, Gönc, Göncruszka és 
Fony közelében találhatók.

d) A holocén csupán egy-két patak mellékére szorítkozik.

B) Eruptív képződmények

Az eruptív képződmények közül az andezit uralkodik túlnyomóan, 
míg a riolit alárendeltebb mértékben fordul elő.

Az andezit-láva a Göncről Telkibányára vezető országút mentén, a 
Szabad-földtől É-ra fekvő Hársasdomb lejtőin van szép szirtek formájá
ban feltárva. Kőzete kékesszürke színű, tömött alapanyaga sötétkékes 
színű. Friss törési felületén szabadszemmel teljesen üde földpátok és piroxé- 
nek figyelhetők meg. Anyagát útépítés céljaira fejtik a Csenkely-kőbányában.

A riolittufa Abaújvár és Pányok között húzódó Hasdátpatakban igen
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szép és terjedelmes feltárásokban látható. Igen, jól rétegzett ; rétegei 
nagyjából Ny-felé dőlnek. Abaújvár közelében a dőlés 220° irányban 15°, 
míg távolabb D-en, azonos dőlésszög mellett, iránya lassan egészen Ny-ra, 
majd ÉNy-felé fordul.

Abaújvárnál a Hasdátpatak Ny-i lejtőjén szálban álló fehér riolit
tufa dió, sőt nagyobb méretű horzsakövet és borsó-mogyorónagyságú 
obszidián-zárványokat foglal magába. A riolittufa egyes padjai el vannak 
kovásodva és DNy-felé 220—225° irányában 10—15° alatt dőlnek. Az elková- 
sodott riolittufa padok mintegy 3 m-es közökben ismétlődnek, közüket 
horzsakő- és obszidián-tartalmú, laza szövetű riolittufa tölti ki. Egy elková- 
sodott riolittufa pad közepén, a pad lapjával párhuzamosan, egy kb. 5—10 
cm vastag fehér opál-réteg húzódott.

DK-felé haladva, a szakadékban a riolittufa folytatódik azzal az eltérés
sel, hogy több perlit-zárványt tartalmaz. A kovásodott riolittufa az előb
bieknél vastagabb, ismétlődő padokat alkot.

Riolittufa található Alsókékeden, a község D-i részén, a Tetőárok 
közelében és a Göncre és Felsőkékedre vezető országutak feltárásaiban. 
Itt vasoxidhidráttól rozsdaszínűre festett riolittufa rétegek, hófehér tufával 
váltakoznak. A rétegek dőlése 290° irányában 10—12°. Felsőkékedtől 
ÉK-re, közvetlenül az országhatár mellett, még egyszer felszínre bukik a 
riolittufa, egy vízmosásban. Mélyebb szintjeiben erősen elkaolinosodott, 
sovány kaolinnak minősíthető.

NOTICES GÉOLOGIQUES DES ENVIRONS DE ABAUJVÄR
P ar A. L if f a

Formations sédimentaires. Entre Telkibánya et Fony, à la bordure 
occidentale de la montagne volcanique, s’étendent les couches du grès 
sarmatien et de l’argile pannonienne fossilifères qui s’alternent avec les 
bandes du tuf rhyolithique. Sur celles-là, se sont déposés, pendant le 
Pleistocene, le gravier de terrasse d’une étendue réduite et la couverture de 
loess qui a atteint, par endroits, une épaisseur considérable.

Formations éruptives. L’andésite pyroxénique, touffue d’un gris foncé, 
est la formation la plus étendue du territoire et construit les hauteurs 
de la montagne volcanique. Près de Gönc, dans la carrière de Csenkely, 
elle est extraite pour la construction des routes. Le tuf rhyolithique se trouve 
en bancs d’une inclinaison douce, dans une grande partie du territoire levé. 
Sa texture, son développement changent, et contiennent, à plusieurs endroits 
des intercalations de ponce, d’obsidienne et de perlite.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ИЗ ОКРЕСТНОСТИ
Д. АБАУЙВАР

А у р е л  Л и ф ф а
О с а д о ч н ы е  о б р а з о в а н и я .  На западном краю вулканических 

гор, между деревнями Телькибанья и Фонь простираются слои с а р м а т 
с к о г о  песчаника, содержащего окаменелости, и п а н  но н е к о й  глины, 
чередующиеся с полосами риолитового туфа. В плейстоценовое время на 
последние в небольшом распространении залегали террасовый гравий, 
как и лессовый покров, достигающий в некоторых местах значительную 
мощность.

Э р у п т и в н ы е  о б р а з о в а н и я .  Наиболее распространенным обра
зованием данной территории является п и р о к с е н а н д е з и т ,  построив
ший вершины вулканических гор. В районе Генца, в каменоломни д. Чен- 
кель, эта порода эксплуатируется для дорожного строительства. Р и о л и т о 
в ы й  т у ф  встречается на большой части картированной территории в 
полого падающих пачках. Его текстура и развитие меняются, он во многих 
местах содержит пемзовые, обсидиановые и перлитовые включения.


