
A  M. ÁL L . FÖ LD TA N I IN T É Z E T  ÉVI JEL E N T É SE  A Z 1961. ÉV R Ő L. I.

A TOKAJI HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉNEK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

í r t a : M o l n á r  J ó z s e f

A kárpáti közbenső tömeg É-i vulkáni rendszerének K-i határtagja 
az É—D-i szerkezeti megszabottságú Eperjes—(Presov)—Tokaji-hegysor. 
Ennek hazai területre eső déli tagja a Tokaji-hegység. Fontos tisztáznunk, 
hogy a túlnyomóan vulkáni képződményekből álló Tokaji-hegység időrendi 
és szerkezeti alakulása hogyan kapcsolódik, illetve miként kapcsolható 
össze környezetével? A kérdést elsősorban rétegtani vonatkozásban kell 
áttekintenünk, hogy az üiedékfolytonosságot, illetve annak megszakadását 
a szerkezeti elemzés síkjára tudjuk vetíteni.

Mai ismereteink szerint a hegység karbon és triász aljzatú, homokkő-, 
agyagpala és csillámos pala (Felsőregmec), illetve mészkő és dolomit 
(Sárospatak 5. sz. fúrás) kifejlődésű. A triásztól a középső-miocénig a 
földtani jelenségek nem nyomozhatok, valószínűleg a jelenkori aljzat 
kiemelkedett szárazulat volt. A tortónai emelet makro- és mikrofaunával 
igazolt, agyagos, homokos üledékei már a vulkánosság előhírnökeiként 
megjelenő vékonyabb-vastagabb andezites és riolitos anyagú rétegeket 
zárnak magukba. Az erősödő vulkánosság termékei fokozatosan elnyom
ták a tengeri üledékképződést, az egykori tortónai tenger lagúnákra, 
öblökre tagolódva fokozatosan lefűződött, kiédesedett.

A vulkánosság paroxizmusa és térszínformáló hatásának maximuma 
már a szarmata emelet idejére esik. Az egykori vulkáni formák részben 
denudációs, részben pedig szerkezeti okok következtében eltűntek, és 
mai vizsgálatainkat csak a megmaradt hegységroncsokra korlátozhatjuk. 
Szerkezeti megfigyeléseink kizárólag a hegység területén megállapítható 
viszonyokra szorítkoznak, de végső fokon a további kapcsolatok keresését 
sem hanyagoljuk el.

A hegység szerkezetének alakulására a vulkánosság nyomta rá a 
bélyegét, amely részben a meglevő szerkezeti vonalak mentén tört utat, 
részben pedig új szerkezeti vonalakat alakított ki. Az egész hegység három 
andezit- és ugyanannyi riolitterületrészre tagolódik. E területrészek 
közt az általános elterjedésű riolitos piroklasztikum létesít kapcsolatot. 
A riolit- és andezittömegek mind az É-i, mind a D-i területen ÉNy—DK-i
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csapást mutatnak. A D-i területen az É-ihoz viszonyítva a lávatakarók 
sokkal tagoltabbak.

Beszámolónkban a hegység D-i felében végzett megfigyeléseinkről 
kívánunk számot adni. Célkitűzésünk az volt, hogy felmérjünk és számba 
vegyünk minden olyan adatot, amely a szerkezeti kép kialakítását elő
segíti. Miután határozott szerkezeti vonalak csak a legritkább esetben 
észlelhetők, ezért a kevés konkrét adat mellett. közvetett módszerek 
alkalmazásával kellett a kérdést megközelíteni.

Számba vettük minden jelentős természetes és mesterséges feltárás 
litoklázis-, vetődés- és dőlésadatait. A több ezer adatot feltárásonként 
kördiagramban ábrázoltuk, majd az átlagértékeket térképen rögzítettük. 
A mért vetődések egyértelműen értékelhetők. A vulkáni kőzeteken mért 
dőlési adatok azonban csak megfelelő mérlegelés után fogadhatók el 
szerkezeti adatként, mert pl. a riolittufában mért dőlés nem mindig a 
rétegek kibillenését tükrözi, hanem esetenként a szóráskúp rézsűjét. 
Erre tanít bennünket a füzérkomlósi tufafeltárás, ahol 15°— 20°-os dőlésű 
riolittufapadok — a bennük levő 8— 10 m magas, függőlegesen álló, 
szenesedett fatörzsek tanúsága szerint — nem tektonikus helyzetűek, 
hanem a szórásrézsűnek megfelelően helyezkednek el. Ezzel szemben az 
andezit-lávafolyásokban tapasztalható, vékony, slíres, közel párhuzamos 
elrendeződésű sávok tulajdonképpen lamináris irányok, s az eredeti 
folyási szerkezetet tükrözik. Philipp, H. (1936) ezeket a sávokat 
„vénáknak55 nevezi és a Vezúv példáján mutatja be. E „vénák55 a Tokaj- 
hegy (Nagyhegy) csaknem minden feltárásának kőzeteiben megjelennek, 
a lávafolyások irányának megállapítására nagyon jól felhasználhatók (1.

ábra). A litoklázisok és dia- 
klázisok értékelése elsősorban 
magmatektonikai szempont
ból lényeges és csak másod
sorban várhatunk belőle szer
kezeti adatokat.

Csak menetközben ala
kult ki a kőzetrepedés-sűrű- 
ség vizsgálatának jelentő
sége. Ezen egy m2 kiterje
désű szálban álló kőzet felü
letén észlelhető lapos, illetve 
meredek dőlésű repedések 
számát értjük, ahol az előb
bit horizontális (Sh), az utób
bit pedig vertikális (Sv) sű
rűségnek neveztük. A repe
dés-sűrűség számszerű növe
kedése jól jelzi a tektonikai

Abb. 1. „Adern” im Pyroxenandesit der Tokajer 
Patkó-Grube

Рис. 1. „Вены” в пироксеновых андезитах токай
ского карьера Патко
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igénybevétel mértékét. A szerkezeti elemzés keretében megvizsgáltuk azt 
a kérdést is, hogy a hegység peremén levő, részben negyedkori takaró
val fedett kisebb andezitkúpok szubvulkáni formák-e vagy sem.

A hegység Ny-i oldalán a — már több szerző által kimutatott — 
Hernád-vonal, a K-i oldalon pedig a Zempléni Szigethegység Ny-i 
peremén húzódó gálszécsi törésvonal a két legfontosabb szerkezeti 
elem. Ez utóbbi szerkezeti vonal hazánk területére való átnyúlását eddig 
is feltételeztük, az 1961-ben lemélyített kisvárdai vízkutató fúrás által 
1000 m mélységben, pannóniai képződmények alatt elért riolit-piro- 
klasztikum valóban igazolta e feltevés jogosságát.

AHernádtól Ny-raa szendrő—rudabányai vonulatig pannóniai kép
ződmények vannak a felszínen, ezek vastagsága és feküje még ismeretlen. 
A K-i oldalon húzódó gálszécsi törésvonal a mai hegység határát s egy
úttal mélybesüllyedését is jelzi (2. ábra).

A gálszécsi és a Hernád-vonal keletkezési idejét Senes, J. (1956) 
a tortónai emelet elején jelöli ki és a stájer orogén szakasszal hozza kap-

2. ábra. A Tokaji-hegység D-i részének szerkezete
Jelmagyarázat: 1. M iocén e lő tti (legidősebb) szerkezeti v on alak . -—  Stájer fázis: 2. a vu lkánosságot  
kiváltó  szerkezeti v o n a la k ; 3. a vulkánosság végén kialakult szerkezeti v o n a la k . —  Rhodáni fázis: 

4a. perem i tö rések ; 4b. fe ltétele zett perem i törések. —  5. F ö ld tan i szelvény iránya

Abb. 2. Bau des südlichen Teiles des Tokajer Gebirges
Zeichenerklärung: 1. V o rm io zän e (älteste) tektonische Linien . —  Steirische Phase: 2. den V u lkanism us  
auslösende tektonische L in ien ; 3. tektonische Linien , die sich am  E nde des Vulkanism us ausgestaltet  
haben . —  Rhodanische Phase: 4a. R and brüch e; 4b. verm u tete  R andbrüche. —  5. R ichtung des geolo

gischen Profils

Puc. 2. Структура Ю-ной части Токайских гор
Легенда: 1. Д омпоценовы е (древнейшие) структурные линии.—  Штирийская фаза: 2. тектонические 
линии, обусловивш ие вулканическую  деятельность; 3. тектонические линии, формировавшиеся в  
конце вулканизм а. —  Роданская фаза: 4а. краевые разломы; 4Ь. предположенные краевые разломы. —  

5. Н аправление геологического разреза
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csolatba. Szalai T. (1960) a Hernád-törést az Alföldön áthúzódó és az 
Északi Kárpátokat is átszelő vonalként, ősi, prealpi eredetűnek tartja. 
Állítását a Keszthelytől a Hernád-vonalig ÉK—DNy-i irányba mutató 
gravitációs izogammáknak e vonaltól észak felé való elhajlásával támasztja 
alá. Ha figyelembe vesszük a hegység paleozóos és mezozóos aljzatának 
felépítését, továbbá azt a diszkordanciát, amely a mezozoikum és a miocén 
képződmények között fennáll, úgy Szalai T. álláspontja a valószínűbb.

Véleményünk szerint a mai hegységet határoló két fontos szerkezeti 
vonal — eredetét tekintve — jóval miocén előtti lehet, de a földtani

Andozit Riolihufa

3. ábra. Gyakorisági diagramok
Jelmagyarázat: A = k ő zetrep e d ések  csa p á sirá n y a ; B =  dőlés- 

irá n y ; C =  vetődések csapásiránya

Abb. 3. Häufigkeitsdiagramme
Zeichenerklärung: A = S tre ic liim g  der G esteinsspalten ;

В  =  F ä llr ich tu n g ; С = S treich u n g der Verw erfungen

Рис. 3. Диаграммы частоты
Легенда: А  =  простирания трещин в горных породах; 

В =  направление падения; С =  простирания сбросов

fejlődés folyamán többször 
feléledt. E két fontos szerke
zeti vonalon kívül harántirá
nyú elmozdulások is kiala
kultak, amelyek D felé irá
nyuló süllyedést eredményez
tek. E süllyedés változó rit
musa a szerkezeti vonalak 
megnyitásával, illetve össze- 
zárásával a vulkanizmus üte
mét és hevességét hol fokozta, 
hol pedig lefékezte.

Amíg a hegység É-i és 
középső részén a szarmata 
üledékek felszínen vagy fel
színközeiben vannak, addig 
dél felé Ondnál 218 m, Mád
nál 523 m, Sajóhídvégnél 800 
m, Nyíregyházánál 979 m; 
keleten Tisztabereknél 1212 
m, Kisvárdánál pedig 1000 m 
mélységben találhatók. (Bár 
az utóbb említett fúrások már 
messzebb esnek a hegységtől, 
ennek ellenére a süllyedést 
kétségtelenül bizonyítják.)

A szerkezeti vonalak — 
méréseink statisztikus érté
kelése szerint — három ha
tározott csapásirányt követ
nek, ezek gyakorisági sor
rendje: ÉÉK, ÉK és ÉNy 
(3. ábra).

Az ÉNy-i irányok gya
korisága — bár ezek a vul-
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kánosságot kiváltó főirányok — csupán a harmadik helyen áll; ennek 
oka az, hogy kimutatásukhoz elfedettségük miatt kevés a hozzáférhető, 
számszerű adat. Az ÉÉK-i irányok a leggyakoribbak, általában a 
vulkáni kitörések lezajlása után fellépő, utóvulkáni hatásokkal kap
csolatosak, aránylag kisebb elmozdulásokat eredményeztek. Gyakori e 
szerkezeti vonalak mentén a kovásodás, gejzirit- és kvarcitképződés. 
Az ÉK-i irányokat létrehozó mozgások már részben a pannóniai idő
szakra is átnyúlnak, különösen a peremi részeken uralkodók, a poszt
vulkáni hatás alárendelt vagy teljesen hiányzik.

Külön értékeltük az andezit és az alatta levő riolittufa szerkezeti 
helyzetét. A riolittufában mért vetődések csapásirányainak gyakorisága 
10—20 fokos Ny felé mutató eltéréssel csaknem pontosan követi az 
andezittesteken átfutó vetősíkokat. A riolittufa szerkezetileg erősebben 
igénybe vett, mint az andezit. A vetőirányok megegyezése az andezit
testek kialakulása utáni, újjáéledő tektonikájáról tanúskodik. A mérési 
adatokból mind a riolittufa, mind az andezit dőlési adatait külön is érté
keltük. A riolittufa dőléseit a szóráskúpok rézsűjétől nem tudtuk szét
választani, ezek tehát statisztikus értékeléseinket pozitív vagy negatív 
irányban némileg befolyásolhatják. A gyakorisági diagramon a DDK-i 
dőlésirány mutatkozik határozott maximumként, majd a K-i és a Ny-i 
irány jelentkezik mellékmaximumként. E statisztikus irányok főleg D, 
kisebb mértékben К és Ny felé mutató peremi töréseket jeleznek.

Az andezit padosságát, illetve lemezességének dőlési irányait is meg
mértük, ezek gyakorisága erősen kiugró maximummal DK, a mellék
maximumoké pedig D és ÉK felé mutat; jelezve a lávafolyások fő irányait. 
Ha e fő lávafolyási irányokat összevetjük az andezit feküjét képező 
riolittufa dőlésirányaival, azt látjuk, hogy az uralkodó irányok (kis el
téréssel) csaknem fedik egymást. Ebből az következik, hogy az andezit- 
lávafolyás általában a riolittufa lejtésirányait követte, tehát a riolitos 
és andezites vulkánosság között jelentősebb eróziós szakasz vagy tek
tonikai átrendeződés nem volt. A két képződmény együttmozgása a 
vetődések csapásait ábrázoló diagramok összevetéséből is kétségtelenül 
kiadódik. Az átvizsgált területen a riolittufa és az andezit dőlésszögei 10, 
illetve 30°-nál mutattak gyakorisági maximumot. Ez a különbség a 
láva és a tufa eltérő felhalmozódási mechanizmusából adódhat.

A vetőtípusok három fajtája uralkodik: lépcsős vetők a peremi 
részek felé, sasbércek a hegység tengelyében, árkos vetődések pedig 
inkább a Ny-i oldalon lépnek fel (4. ábra).

Az árkos vetődés oldalnyomásának hatását az abaújszántói Fehérkő
bánya riolittufájában kialakult Mohr-féle síkok tanúsítják (5. ábra). 
E közel É—D-i szerkezeti vonal mentén (mint ismeretes) Abaújszántónál 
és Szerencsnél langyosvizű artézi kutak vannak. E vonal különíti el a 
térszínileg és morfológiailag is erősen eltérő Szerencsi Szigethegységrészt 
a hegység fő tömegétől. A szerencsi rész a hegységnek az Alföld
32 Évi jelentés 1961. évről I. —
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1i=l 2E2D з щ  5
4. ábra. Földtani szelvény az Ond 19. és Mád 23. sz. fúrásokon át

Jelmagyarázat: Pannon: 1. hom ok, a g y a g , kavics. — ■ Szarmata: 2. r io lit ; 3. a n d e zit ; 4. rio littu fa ; 
5. hom ok, agy a g , tu fit . —  Tortónai: 6. a g y agm árga

Abb. 4. Geologisches Profil durch die Bohrungen Ond 19. und Mád 23.
Zeichenerklärung: Pannon: 1. Sand, Ton, S ch otter.— Sarmat: 2. R h y o lith ; 3. A n d e sit ; 4. R h y o littu ff ; 

5. Sand, T o n , T u ffit . —  Torton: 6. Tonm ergel

Рис. 4. Геологический разрез через скважины Онд 19. и Мад 23.
Легенда: Панной: 1. пески, глины, гал ьки .—  Сармат: 2. риолиты; 3. андезиты; 4. риолитовые туфы; *5* 

пески, глины, туффиты. —  Тортон: 6. глинистые мерлеги

felé való leszakadását jelző első lépcső. Itt ugyan még a vul
káni termékek felszínen vannak, de Mezőzombornál — К —Ny-i vonal

mentén — már mélyen a pleisztocén, il
letve pannon képződmények alá süllyed
nek.

A szerkezeti kép kialakításához fel
használtuk az utóbbi években elvégzett 
mágneses mérések (Zsillé A. 1961), az 
elektromos ellenállásvizsgálatok (Szabad
vári L.) adatait, valamint a M. Áll. Föld
tani Intézet szerkezetkutató alap- és se
kélyfúrásainak eredményeit, továbbá az 
Érc- és Ásványbányászati Főosztály 
(Varjú Gy ., Z elenka T.) javaslatára 
végzett felderítő fúrások adatait.

Két jelentős fúrást kell kiemelnünk, 
a Mád 23. sz. és az Ond 19. sz. fúrásokat, 
melyek a szarmata üledéksor különböző 
kifejlődéséről és mélységi elhelyezkedésé
ről szolgáltattak becses adatokat. A Mád 
23. és az Ond 19. sz. fúrásban harántolt 
szarmata üledékek helyzete között 183 m 
magasságkülönbség mutatkozik. A Mád 
23. sz. fúrás a fúrómagok tanúsága sze
rint 242 m-nél tektonikus zónát harántolt . 
Mád—Koldu környékén a bentonit-kuta- 
tásoknál a Mátyás E. által kimutatott

Puc.5 .плоскости Мохра в карьере EÉK DDNy-i irányú szerkezeti vona- 
Фехеркёбанья в с. Абауйсанто lak jól egyeznek megfigyeléseinkkel. Az
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erdőbényei andezitlakkolitot környező 
tufabányákban (Ravaszmáj) egymást kü
lönböző irányban átszelő vetődések mu
tathatók ki. A Tolcsvahegy oldalában 
levő felhagyott riolittufa-bányák szerke
zeti tanulmányozása pedig arról győz meg, 
hogy a függőleges elmozdulások mellett 
vízszintes elmozdulások is voltak (6. 
ábra). A Szegi altáró végén a Bodrog fo
lyásirányával közel megegyező csapású, 
vörös színeződésü, kaolinittel kitöltött 
—  egészen fiatal és az Alföld felé mutató — 
elmozdulás a napjainkig tartó süllyedésre 
utal.

A hegység K-i peremén levő kisebb 
andezitkúpok (Kutyahegy, Mandulás
hegy, Páncélhegy) lakkolit jellegét L en
gyel E. (1955— 56) hangsúlyozta. E kér
dést a Sárospatak 7. sz. fúrással meg
vizsgáltuk. A Kutyahegy folytatásában, 
a sárospataki vár udvarán telepített 109 
m-es fúrás közel 70 m vastagságú ande
zit es láva- és tufaösszletet, majd vegyes 
tufitot, végül Ccirdium virtdobonense és 
Ábra reflexei fajokat tartalmazó riolittu- 
fitot haránt olt.

A fúrással feltárt andezit anyaga és 
szövete teljesen azonos a kutyahegyi ki
fejlődéssel. A rétegsorból világosan lát
szik a több szakaszban lezajlott vulkáni működés menete.

A Mandulás-kőbánya andezittömegét a kőzetrepedések széles
tömbös, függőleges oszlopok
ra tagolják; az elválási for
mák semmiképpen sem ha-

г. ábra. Lávafolyásos felszín a 
sárospataki Páncélhegyen

(Foto: Molnár J.)
Abb. 7. Oberfläche mit Lava- 
strömungen am Berge Páncél

hegy bei Sárospatak
Puc. 7. Поверхность гс лавовыми 
потоками на торе Панцелхедь в 

с. Шарошпатак

6. ábra. Vízszintes elmozdulás 
síkja a Tolcsvahegy oldalában 

levő riolittufa bányában
(Foto: Molnár J.)

Abb. 6. Fläche der Horizontal
verschiebung in der Rhyolith- 
grube am Berge Tolcsvahegy

Puc. 6. Плоскость горизонтального 
перемещения в карьере для доб
ычи риолитовых туфов на склоне 

горы Толчва

32
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sonlítanak a lakkolitokra 
j ellemző „hagymahéj 
szerkezethez. A Páncél
hegy egyik kőfejtőjében 
egy hatalmas andezittöm
bön a lávafolyás hullá
mos felszínének formáját 
véljük felismerni, ami a 
lakkolitjelleget cáfolná.

A Tokaj hegyet (Nagy
hegyet) Földvári A. 
(1936— 38) tartja lakkolit- 
nak. E véleményt vizsgá
lataink nem erősítették 
meg, sőt olyan részlet- 
megfigyeléseink vannak, 
amelyek a lakkolit-jelle
get teljesen kizárják [pl. 
a Tokajhegy (Nagyhegy) 
K-i völgyében tömött szö
vetű andezit közé salakos 
láva települ]. Ha mást nem 
tekintünk, már ez is ki
zárná a lakkolit-jelleget. 
Ezen túlmenően azonban 
a Tokaj hegyen külföldi 
példákból jól ismert, láva
folyás alatti csatornákat 
sikerült kimutatni a tar- 
cali oldalon lévő kőfejtő
ben (Nyíregyházai Útkar
bantartó Vállalat kőbá
nyája). E csatornák úgy 
jönnek létre, hogy a fel
színre jutott láva kérge a 
külső hűtő hatásra gyor
san megmerevedik és az. 
alatta képződő „csatorná- /  
ban” a folyós láva tovább 
áramlik a lejtő irányába.
A kéreg alatti lávafolyás 
a lejtő lábánál a csatorná
ból kifolyik, szétterül. Ha 
a lávautánpótlás megszű-
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nik, a csatorna teljesen kiürülhet, és ún. „lávaalagutak” képződnek. 
Ha a lávafolyás a csatornában valami oknál fogva megreked, a 
csatorna kitöltődik és a folyós láva benne megmerevedik. A meg
merevedett lávában jellegzetes koncentrikus kihűlési felületek kelet
keznek. A lávacsatornák mérete a legkülönbözőbb lehet, a Tokaj- 
hegy (Nagyhegy) említett feltárásában egy 15—20 m-es átmérőjű, 
teljesen kitöltött lávacsatorna és tőle nem messze a Citrom-bányában 
egy nagyobb, 50— 60 m-es átmérőjű, szintén kitöltött csatorna alsó 
része látható (ez utóbbi felső része már lepusztult). A tokaji andezit
bányákban a kőbányászat által kedvelt ” kártyakő” zöme ilyen láva
csatorna kitöltésének fogható fel.
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TEKTONISCHER BAU DES SÜDLICHEN TEILES DES TOKAJ-
GEBIRGES

von
J. M o l n á r

Der N— S orientierte Eperjes (Presov) —Tokajer Gebirgszug stellt 
das östliche abgrenzende Glied des nördlichen vulkanischen Systems 
der karpatischen Zwischenmasse dar. Das Tokaj-Gebirge ist das südliche, 
auf ungarisches Gebiet fallende Glied dieses Gebirgszuges.

Der karbonische und triasische Untergrund des Gebirges besteht aus 
Sandstein, Ton-und glimmerführendem Schiefer, bzw. aus Kalkstein und 
Dolomit. In der Periode von Trias bis zum mittleren Miozän stellte 
dieser Untergrund vermutlich ein emporgetauchtes Festland dar.

Die tertiäre Sedimentbildung fängt im Torton an, zu dieser Zeit war 
der Vulkanismus nur eine sporadische Erscheinung. Der Paroxysmus des 
Vulkanismus hatte sich im Sarmat abgespielt und hauptsächlich Rhyolith, 
Rhyolithtuff und Andesit geliefert.

Das wichtigste tektonische Element des Gebirges ist im Westen die 
LIernád-Linie, im Osten die Gálszécser Bruchlinie. Das Alter dieser 
tektonischen Linien bleibt problematisch, sie sind jedoch älter als das 
Miozän und haben sich im Laufe der Erdgeschichte mehrmals erneuert.

Die ursprüngliche Streichung des Vulkanismus wurde durch die 
Querbrüche von N W —SO-Richtung bestimmt (steirische Phase). Die 
Brüche von NNO —SSW-Richtung kamen erst nach dem Ablauf des 
Vulkanismus zustande und werden meist von Quarzit und Geysirit 
begleitet. Die rändlichen Abbrüche stehen mit den rhodanischen Bewe
gungen in Verbindung.

Statistischen Auswertungen gemäss bewegten sich Rhyolithtuff und 
darüber gelagerte Andesitlava gemeinsam.

Im Andesitgestein des Berges Tokaj hegy (Nagyhegy) haben wir einen 
dem des Vezúv ähnlichen Lavakanal nachgewiesen.
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ТОКАЙСКИХ ГОР

Й. МОЛЬНАР

В-ным пограничным членом С-ной вулканической системы Карпат
ского срединного массива является гряда гор Прешов-Токай, простираю
щаяся в меридиональном направлении. Расположенную же на территории 
Венгрии Ю-ную часть этой гряды представляют собой Токайские горы.

Фундаментом данного массива являются карбоновые и триасовые 
отложения, представленные глинистыми и слюдистыми сланцами, или 
соответственно известняками и доломитами. Начиная с триасового времени 
вплоть до среднего миоцена фундамент представлял собой, повидимому, 
приподнятую сушу.

Третичное осадкообразование начинается в тортоне, но в это время 
вулканическая деятельность была только спорадическим явлением. Па
роксизм вулканизма происходил во время сармата, создавав в качестве 
своих продуктов главным образом риолитовые туфы, риолиты и андезиты.

Главными тектоническими элементами данного горного сооружения 
являются линия Хернада на 3-е и Галсечская линия разломов на В-е. 
Возраст этих тектонических линий не уточнен, но в крайнем случае они 
являются древнее миоцена, причем в течение геологической истории в не
сколько раз возобновлялись.

Первоначальное простирание вулканизма определилось поперечными 
разрывами СЗ— ЮВ-ного направления (штирийская фаза складчатости). 
Разрывные нарушения ССВ—ЮЮЗ-иого направления возникли уже после 
завершения вулканизма, причем эти направления сопровождаются в боль
шинстве случаев кварцитами и гейзиритами. Краевые сбросы связаны 
с роданскими движениями.

Судя по данным статистических оценок, риолитовые туфы и налегаю
щие на них андезитовые лавы перемещались вместе.

В андезитовых породах Токайских гор (Надьхедь) было выявлено 
наличие лавового туннеля, известного из Везувия.




